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Генерал Петро Григоренко 
повернувся до ЗСА 

- Ню Йорк, Н.Й.(Н.С). -
Закінчивши півторамісячну 
п о д о р о ж до Европи, 
повернувся до Ню Йорку 1-
го липня разом з дружиною 
Зінаїдою ген. Петро Григо-
ренко, відомий ветеран-пра-
возахисник, засновник 
Московської і Української 
Гельсінкських Груп ї тепер 
голова Закордонного 
Представництва УГГ, після 
відвідин дев'яти країн 
Західньої Европи , де відбув 
успішні з у с т р і ч і на 
найвищому рівні з голова-
ми європейських держав, з 
чільними представниками 
політичного світу, серед 
яких зустріч в Лондоні з 
прем'єром Великобританії 
Маргарет Течер, в Бонні — 
з Йозефом Штравсом. 

Генерал відвідав такі 
країни: Францію, Велико-
британію, Швейцарію, 
Бельгію, Норвегію, Шве-
цію, Голляндію, Захїдню 
Німеччину й Італію. В 
Лондоні виступав перед 
англійськими парлямента-
ристами, в Інституті 
Стратегічних Студій, у 
В ійськовій А к а д е м і ї 
Садгирст і в інших, у 
багатьох інших країнах дав 
ряд інтерв'ю в пресі, радіо й 
телевізії В Швеції виступав 
на форумі ПЕН-клюбу, в 
Німеччині брав участь у 
, ,Конференції Вільних 
Вільних Німецьких ABTO– 
рів" щоб згадати найголов-
ніші. 1 звичайно зустрічався 
ген. Петро Григоренко з ук-
раїнцями й українськими 
громадами, наскільки було 
можливим; так у Мюнхені, 
наприклад, мав зустріч в 
Українському Вільному 
Університеті.' Пресова 
служба ЗП УГГ у повідом-
ленні про цю поїздку пан-
ства Григоренківпише:„Не 
зважаючи на свій похилий 
вік й слабкий стан здоров'я, 

Ген. Петро Григоренко 

Петро Григоренко спершу 
спільно з дружиною, а 
пізніше сам на різних 
державних форумах і рів-
нях, до найвищих включно, 
провадив велику роз'ясню-
вальну роботу про загарб-
ницьку імперіялістичну 
суть советського режиму, 
про гострі репресії в 
Україні та б о р о т ь б у 
українського народу, про 
відповідальність Москви за 
нездійснення підписаних 
нею вимог Гельсінкських 
Угод, які можуть стати 
засобом обману західних 
держав, або навпаки, при 
відповідній поставі Заходу 
— стати бумерангом, що 
може вдарити по советах й 
стати вагомим чинником у 
перетворені СОВЄТСЬКОЇ ДІЙС-
ности. Про успіх ЦІЄЇ 
п о д о р о ж і свідчить і 
резонанс європейської 
преси у всіх відвіданих 
країнах, так й конкретні 
наслідки зусиль Петра 
Григоренка, зокрема ство-
рення в кількох країнах 
Гельсінкських груп для 
перевірки виконання 
домовлень і підготовки до 
Мадриду. 

Папа в Бразилії закликає 
до соціальних реформ 

Проф. 1. Телюк найменований 
на звичайного професора 

Ню Гейвен, Конн. — 
Проф. Іван Телюк, голов-
ний контролер і колишній 
заступник головного пред-
сідника У НСоюзу, одержав 
підвищення до звання 
звичайного професора Ню-
геЙвенського університету. 

Проф. І. Телюк від 1975 
року очолює департамент 
економічних наук універ-
ситету і на протязі своєї 
праці в університеті був чле-
ном різних комісій, як 
рівнож членом університет-
ського сенату впродовж п'я-
ти років. Його спещ'ялізація 
— програма спільного по-
розуміння між приватним 
і публічни секторами, за 
що він одержав державну 
дотацію в 1978 році. Профе-
сор також дописує до преси 
і бере участь у різних науко-
вих конференціях з ділянки 
своєї спеціялізаціі . В 
1979780 академічному році 
проф. Іван Телюк мав 
наукові доповіді: в листопа-
ді 1979 року на 7-ій бизнесо-
во-економічній конференції 
НСІЮЇ Англії в Бостоні на 
тему „Організування спів-
праці між публічним і при-
ватним секторами в perio– 
нальній економіГ, у травні 
ц. р. у Монтреалі на Шостій 
річній конфекції Східньої 
Економічної Асоціяції на 
тему „Удосконалення гро-
мадської піддержки для ре-

Проф. Іван Телюк 
гіонального економічного 
розвитку". 

Крім наукової праці 
проф. Іван Телюк є членом 
Плянувальної комісії міста 
Ню Гейвен на протязі 
дев'яти років, як також 
заступає цю комісію у 
головній бюджетовій КОМІ-
сії міста. Він - член Екзеку-
тиви УККА, член НТШ, 
член УААУП, та ряду 
інших організацій. 
Тепер у часі виборів проф. 

1. Телюк очолює українську 
групу в стейті Коннектикат 
для вибору демократично-
ного конгресмена X. Дадда 
на пост сенатора і є пред-
ставником цього стейту за 
перевибір президента Kap– 
тера. 

Варшавський суд засудив Лєшка 
Хроста на 25 років за шпигунство 

Варшава. - Пресове 
агентство Ройтерса, покли-
каючись на польські 
джерела інформує, що вар-
шавський військовий три-
бунал засудив на 25 років 
покарання віцедиректора 
департаменту міністерства 
промисловости тяжкої 
індустрії 47-літнього Лєш-
ка Хроста за шпигунство на 
користь однієї з країн Пів-
нічно-Атлантїйського Со-
юзу(НАТО). 

Процес варшавської вій-
ськової округи розпочався 
23-го червня. Прокуратор І 
доказував Хростові, що він,; 

перебуваючи за кордоном в 
офіційних справах, зустрі-
чався там із західніми шпи-
гунами і передавав їм засе-
кречені документи. Повер-
таючись до Польщі він 
продовжував займатися 
шпигунством, - стверджує 
польське пресове агентство, 
не виявляючи для якої кра-
їни Хрост працював. 

Засуджений є найвищим 
партійним і урядовим функ-
ціонарем в останніх роках, 
який був засуджений поль-
ським комуністичним 
судом за шпигунство. 

Сальвадор, Бразилія. — 
Папа Іван Павло 11, 
закінчуючи тиждень свого 
офіційного перебування у 
Бразилії, продовжує закли-
кати офіційні бразильські 
чинники, щоб вони переве-
ли земельну реформу і зай-
нялиеь більш справедливим 
розподілом матеріяльних 
дібр з метою затерти 
існуюючу велику різницю 
між богатим і бідним про-
шарками населення в тій 
країні. Добра Латинської 
Америки мусять бути роз-
ділені на більш справедли-
вій базі, — заявив Голова 
Римо-Католицької Церкви, 
і чим скоріше це станеться 
тим краще буде для держав 
і населення. 

Тема соціяльної справед-
ливосги, як відомо, є ГОЛОВ-
ною справою, або, як 
кажуть політичні і церковні 
спостерігачі, „центральною 
темою" Папи у його поїзд-
ці по більших скупченнях у 
Бразилії. „Кожний хто ре-
ально дивиться на життя в 
Латинській Америці, -
заявив Папа журналістам, 
— мусить прийти до висА 

новку, що тільки справед-
лива розв'язка соціяльного 

питання може розфязати 
наболілі питання, які Ш 
перспективі можуть ДОВЄС-
ти до заколотів, якщо їм не 
буде приділено належної 
уваги в найближчому май-
бутньому". При тому Папа 
підкреслив, що кожний, те-
пер відповідальний за долю 
свого народу, мусить вклю-
читися у розв'язку цих про-
блем. 

До Сальвадору Папа 
прибув з ' К у р и т і б и , 
колишньої столиці Брази-
лії, де населення, як інфор-
мує преса досить невірно, 
складається в більшості з 
німців, поляків і італійців. 
Всюди, куди приїжджав Па-
па сотні тисяч осіб вітали 
його традиційним помахом 
білої хусточки. 

Загально уважають, що 
відвідини Папи спричи-
няться до клясового заспо-
коєння не тільки в Бразилії, 
але також в інших країнах 
Латинської Америки. Папа 
виразно став на боці соці-
яльно покривджених, бо він 
вважає, що кожна спільно-
та чи держава, яка не бажає 
^ути знищена, повинна як-
найскоріше зліквідувати со-
щ'яльну несправедливість. 

Верховний Суд підтримав 
Конгресове рішення у справі 

фінансування абортів 
Вашінгтон. — Постано-

вою Верховного Суду ЗСА 
в понеділок, 30-го червня, 
дано підтримку поглядам 
Конгресу на обмежене, а не 
цілковите фінансування 
абортів у Америці для неза-
можних жінок. Питання, 
яке розглядалося Верхов-
ним Судом, було: чи Уряд 
має конституційне право 
відмовитися платити за ме-
дично необхідні аборти для 
бідних жінок, якщо він пла-
тить за всі фактично інші 
медично конечні послуги 
для незаможних, включно з 
видатками за дітородіння? 
Голосуванням п'яти суддів 
до чотирьох. Конгрес ВИГ-
рав справу, і він матиме 
право вирішувати платити 
чи не платити за аборти, 
навіть ті, що медично ко-
нечні. Тобто відновлено 
Верховним Судом чотири-
річну заборону Конгресу 
програми Медікейду фінан-
сувати на гроші платників 
податків у А.мврищ BCJ' 
аборти для бідних. Цю за 
борону Конгресу був успіш 
но оспорив федеральний' 
суддя з Бруклину в січні 
ц.р., доводячи, що Конгрес, 
ухвалюючи таку заборону, 
поступив проти Конститу-
ції. 

Федеральна оплата всіх 

КАРТЕР І ГУА ҐУОФЕНҐ 
ЗУСТРІНУТЬСЯ В ТОКІО 

майже абортів, яка відно-
вилася була після заряджена 
ня бруклинського судді в 
січні, тепер мусить припи-
нитися, тож чверть мільйо-.., 
на жінок, а навіть 300 тисяч 
їх, річно не дістануть rpo– 
шей на аборти. 

За приблизно підрахун-
ком лише 32 тисячі аме-
риканок зможуть і надалі 
розраховувати на оплату 
їхніх абортів річно, бо ця 
Конгресова заборона доз-
воляє винятки у випадках 
вагітности з причини згвал-
тування, яке буде негайно 
зголошене в поліцію або в 
інші відповідні інстанції. 

Сила впливу цього рішен-
ня Верховного Суду зале-
жатиме тепер від легісля-
тур 22-ох стейтів, де опла-
чує Уряд аборти незамож-
ним вагітним, зокрема в 
стейті Ню Йорк. Тут Медік-
ейд покриває всі видатки, 
пов'язані з ним. Протидія-
ти ще може і суд. Взагалі на 
марґінесі цього рішення 
Верховного Суду сподіва-
ЮТЬСЯ ЗбІЛЬШеННЯ ПОЛІТИЧ-
ного тиску в цьому вибор-
чому році, з сильними на-
маганнями членів Конгресу 
урізати федеральні видат-
ки на цю програму ще біль-
ше. 

Вашінгтон. - Президент 
Картер візьме участь у по-
хоронних обрядах в честь 
Масайоші Огіри, колиш-
нього прем'єра Японії. По-
хоронні обряди відбудуться 
в середу, 9-го липня в Токіо. 
По полудні цього самого 
дня він складе візиту імпс-
раторові Гірогіто і відбуде 
конференщю з діючим пре-
м'єром Японії Масайоші 
Іто. В четвер Президент 
матиме зустріч з прем'єром 
і лідером комуністичної 
партії Китаю Гуа Гуофен-
гом, який також візьме 
участь у похоронних обря-
дах. 

Зустріч поміж Картером і 
Гуа буде першою зустріччю 
тих двох лідерів. Під час 
свого перебування у Пекіні 
віцепрезидент ЗСА Мон-
дейл запросив прем'єра Гуа 
на відвідини ЗСА, і прем'єр 
прийняв це запрошення; 
його візиту передбачалося з 
весною цього року. Одначе 
вона не відбулася, а з цим й 
відпала ревізита президен-
та Картера до Пекіну, яка 
мала відбутися пізніше цьо-
го року. Одначе важливі 
справи, які існують між 
обидвома країнами, внма-
гали такої особистої зустрі-
чі й вона відбудеться з на-
годи перебування обидвох 
лідерів у Токіо. 

Останнім часом побував 
у Пекіні Ричард Голбрук, 
асистент державного секре-
таря для справ Східньої 
Азії і Пацифіку. Він поін-
формував, що ціллю його 

поїздки було устійнити 
„лідставові і інституційні 
рамки" для дальшого роз-
гортання співпраці між ти-
ми обидвома країнами. 
Згідно з інформація ми Гол-
брука йдеться про співпра-
цю у всіх ділянках суспіль-
ного й державного життя: 
культурній, науковій, тех-
нологічній і господарській. 
Агресивна політика Мо-
скви, а зокрема безпреце-
дентний збройний напад на 
Афганістан змушують 
обидві країни — Америку й 
Китай затіснити співпрацю. 
'Саме ця важлива для обид-
вох сторін проблема є в 
основі розмов, які відбу-
дуть обидва лідери. 

Перед відлетом до Токіо 
у вівторок Президент зупи-
ниться коротко в Детройті, 
де він відбуде інформативні 
зустрічі з представниками 
автомобільного промислу. 
Під час перебування у Токіо 
Президент порушить ПИ-
тання імпорту японських 
автомобілів до ЗСА. З огля-
ду на якісне відставання 
американської автомобіль-
ної промисловости ЯПОН-
ські автомобілі заливають в 
щораз більшій кількості 
американський ринок. Це 
ще більше утруднює і так 
важке положення амери-
канської автомобільної про-
мисловости. В загальному 
лляні допомоги тому про-
мислові Президент висуне 
деякі дезидерати до японців 
у справі їхнього автоімпор-
ту. 

У Канаді впроваджено новий гимн 
Оттава, Канада. — Кана-

да зробила ще один великий 
крок до основних змін. У 
вівторок, 1-го липня під бу-
дннком канадського феде-
рального парляменту від-
булося святочне впрова-
дження нового канадського 
гимну. Участь у ньому взя-
ли генеральний губернатор, 
представник Британської 
корони Едвард Шраєр, пре-
м'єр-міністер Пер Трудо, 
майже усі члени кабінету, 
парляментаристи й числен-
ні маси народу. Новим гим-
ном є широко відома пісня 
„О Канада", яка прийшла 
на місце дотеперішнього 
гимну „Гад сейф ди квін". 

Пісня „О Канада" фран-
цузького походження й мас, 
понад сто років. Текст і му-
зику до неї створили фран-
цузи з Квебеку. Опісля ан-
глійський адвокат, із 
Монтреалю впровадив де-
що змінену, нову версію ті-
єї пісні. І саме та версія ста-
ла офіційним текстом. 

Впровадження нового ви-
ключно канадського гимну 
на місце загально-британ-

ського не задоволило всіх. 
Насамперед англійські тра-
диціоналісти обстоюють, 
що гимном і надалі повинен 
бути британський ,,Ґад 
сейф ди квін". їх підтриму-
ють численні ветерани двох 
світових воєн, які підкрес-
люють, що вони з цим гим-
ном воювали і з ним тисячі 
їхніх товаришів зброї за-
гинуло на фронтах. Фран-
цузи, принаймні великачас-
тина з них, які прагнуть 
сепарації від Канади, прин-
ципово противляться спіль-
ному гимнові. Інші знов 
мають інші застереження 
формального характеру, 
або стосовно змісту. 

Але подібна історія була і 
коли в 1965 році впрова-
джено нову емблему Кана-
ди — червоний кленовий 
листок на білому тлі. Тоді 
були протести, заперечен-
ня, погрози, що ця емблема 
не прийметься і т. д.. а тепер 
канадський прапор з черво-
ним кленовим листком на 
білому полотнищі загально 
визнаний і є гордістю ка-
надців. 

СОЮЗІВКА ВІДКРИЛА 28-ИЙ ЛІТНІЙ СЕЗОН 
РІЗНОМАНІТНИМИ ПРОГРАМАМИ, ЗАБАВАМИ 

І СПОРТОВИМИ ЗМАГАННЯМИ 
Союзівка (з.с). - Бага-

толюдно, різноманітно, 
шумно і безжурйо відкрила 
ця гостинна й мальовнича 
оселя У НСоюзу свій уже 28-
ий з черги літній сезон, ВІ-
таючи тисячі гостей, зокре-
ма молодь, розвагово-мис-
тецькими програмами, за-
бавами і тенісовими зма-
ганнями під час триденного 
,,вікенду" з нагоди свята 
Дня Незалежности ' вже у 
п'ятницю, 4-го липня. Цьо-
му успішному започатку-
ванню літнього сезону 
сприяла гарна, хоч і дещо 
волога погода, яку тільки в 
суботу увечері перервала 
перехідна громовиця. Не 
зважаючи на цю коротку 
зливу, заля „Веселки" була 
заповнена по береги гостя-
ми і відвідувачами, які на-
солоджувались високоякіс-
ною мистецькою nporpa– 
мою, що її вивела на сцені 
павільйону група новопри-
булих мистців з України. 
Відтак під вже зоряним не-
бом гості забавлялись під 
звуки оркестри „Веселі Ча-
си", а інші у закритій, oxo– 
лоджуваній залі при звуках 
оркестри „Темпо". 

Уже в четвер під вечір 

Деякі із виконавців мистецької програми в суботу увечері 
(зліва): 1. Фабрика, О. Журба, Л. Белуць, П. Данилів, М. Куд-

' рим, Л. Гайдай і М. Фабрика. 
(С?ІтпивО. Старости) 

Союзівка почала заповня-
тись відвідувачами, а нічну 
тишу сколихували постріли 
„феєрверків", якими MO-
лодь традиційно відзначує 
День Незалежности цієї 
країни українського noce– 
лецня. Відлуння пострілів і 
різнобарвні світла на зоря-
ному небосхилі доповняли 
святочно-безжурну атмос-

феру на цьому українсько-
му острові у пасмі Кетс-
кильських гір. 

Віддзеркаленням цієї ат-
мосфери була й перша з 
двох мистецьких програм у 
залі „Веселки" у п'ятницю 
увечері. Конферансьє Сою-
зівки Аня Дидик подбала 
про відповідний настрій, 
відчитавши англійською і 

і 
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українською мовами урив-
ки з”Деклярації Незалеж-
ности ЗСА, а монтаж до-
повнила відповідними пі-
снями вокалістка Оксана 
Тромса під власний аком-
паньямент гітари. Музичне 
тло дали акордеоніст Алек 
Худолій і бубніст Дорко 
Семчишин, які хоч і не 33-
труднені на Союзівці цього 
літа прибули на оселю, щоб 
допомогти належно відкри-
ти новий сезон. Програму 
започаткувала Ірина Кон-
дра-Федорика відігранням 
на фортепіяні а мери кане ь-
кого і українського націо-
нальних гимнів. 

Другу частину програми 
виповнили діти п-тва Федо-
рйків - Катруся, Тереня, 
Маруся, Софійка, Дам'ян, 
Олеснк і Галя, — які під 
акомпаньямент своєї ма-
тері виконали ряд музичних 
творів на скрипках і челльо. 
Катруся і Тереня також по-
писувались фортепіянови-
ми солями. 

Третя частина програми 
цього вечора — це були 
вокальні і танцювальні дус-
ти у виконанні членів ан-

(Закінгєння на crop, h) 
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В ТОРОНТО ВІДБУЛАСЬ 
ХХХІ ЗУСТРІЧ УКРАЇНЦІВ 

КАНАДИ І ЗСА 
Торонто, Канада (В.Д.). 

- Під гаслом „За Свободу 
народам - Свободу люди-
ні" на прославу ген. Р. Шу-
хевича - Т. Чупринки у 30-
річчя його геройської смер-
ти пройшла надзвичайно 
успішно й величаво маціо-
нальна маніфестація Зус-
тріч-здвиг українців Кана-
ди і ЗСА, яка в неділю 22-го 
червня згромадила на Bce– 
канадській Виставовій Пло-
щі в Торонто шість тисяч 
учасників. Сюди прибули 
українці з далековіддале-
них міст Канади і ЗСА: Суд-
бурі й Чікаго, Віндзору й 
Детройту, Ню Йорку, Піт-
тебургу, Міннеаполісу, 

Вінніпегу, Монтреалю; 
навіть з німецького Мюнхе-
ну та з інших міст. 

Цьогорічна маніфестація 
була відзначенням і про-
славленням Головного Ко-
мандира У ПА, голови Про-
воду ОУН на рідних зем-
лях, голови Генерального 
Секретаріяту і Генерально-
го секретаря військових 
справ Української Головної 
Визвольної Ради — ген. Р. 
Шухевича — Т. Чупринки, і 
також сотень, тисяч і міль-
йонів синів і дочок України, 
які життя своє віддали за 
свій народ, за Україну. 

Маніфестація була на-
скрізь успішна і до успіху u 
треба зарахувати не тільки 
старанну підготовку, але 
також і напрочуд гарну по-
году. 

Зустріч-здвиг, як щороку, 
фірмували організації Ук-
раїнського Визвольного 
Фронту Канади й Америки; ", 

а підготували члени Діло-
вого комітету під проводом 
В. Дідюка, голови, інж. М. 
Барабаш - заступник, М. 
Кошик - секретар, М. Ми-
куляк - фінансово-rocno– 
дарський референт, Л. Ан-
тонович, М. Фіголь, К. Ско-
рець, М. Заверуха і М. Му-
зичка - члени. 

Польову Службу Божу 
відслужив Владика Ізидор 
Борецький в сослуженні о. 

д-ра М. Стасева, о. І. Ващу-
ка, о. І. Барщика і диякона 
д-ра Ц. Біланюка. Співав 
чоловічий хор „Прометсй" 
під диригентурою мгра В. 
Кардаша; оркестра „Бату-
рин" виконала кілька релі-
гійних пісень. Владика 
склав щирі і патріотичні 
привітання зустрічі-здвиго-
ві, підкресливши велику 
працю ОУВФ для Бога і 
України; проповідь виголо-
сив о. д-р М. Стасів, базую-
чи своє слово на словах св. 
Євангелії „про сильну віру", 
вказав на таку віру і бо-
ротьбу українського наро-
ду, що є певною запорукою 
його майбутнього визво-
лення та свободи. 

Уніформовані члени СУМ 
стояли в колонах із своїми 
виховниками і командою. 
Пополудневу програму ве-
ли інж. М. Барабаш і М. 
Шкамбара. Вона почалася 
винесенням національних 
прапорів, канадського і ук-
раїнського, відігранням ор-
кестрою „Батурин" під про-
водом мгра В. Кардаша 
національних гимнів, апе-
лем молоді СУМ, відкрит-
тям Здвигу, що його зробив 
ред. В. Дідюк, голова Діло-
вого комітету, та відігран-
ням сурмачем П. Бабесм 
„салюту поляглим". Ця 
святково-урочиста хвилина 
відбулася перед запроше-
ними гістьми, представни-
ками світових, крайових і 
місцевих організацій, уста-
нов і товариств. 

Привіти надіслали: Пат-
ріярх Йосиф, голова Прово 
ду ОУїГ'Я? Стецькоіш два 
привіти відчитав інж. М. 
Барабаш і вони будуть 
надруковані в українській 
пресі, — Митрополит Мак-
сим. Владика Ізидор, ГУ. 
ООЧСУ, КУ СУМА, Комі-
тет Українців Канади -
Централя, Українська На-
родна Поміч, Пласт, губер-
натор Канади Е. Шраєр, 
прем'єр В. Дейвіс, лідер 

(Закінчення на ст. 3-ій) 

У світі 

ІНДІЯ ВІДКИНУЛА пропозицію СССР побудувати на її 
терені велику атомову електрівню. Прем'єр Індії Індіра 
Ганді заявила, що Індії така електрівня не потрібна. Тепер 
в Індії працює дві атомові електрівні, а дві с в посудові. ид-
на з працюючих електрівень значно зменшила продукцію з 
огляду на тимчасове отримання Америкою достави 
збагаченого урану. Президент Картер уже дав згоду на 
продаж того урану, але конгрес покищо противиться 
цьому. 

ГОЛОВНИЙ ПРЕСОВИЙ орган Югославської Ліги Ко-
муністів ,,Політіка" виступив з дуже гострою статтею 
проти Мілована Джіляса. Мілован Джіляс, колись один з 
найближчих співробітників Тіта і його заступник на різних 
поставах, після переможної Другої світової війни виступив 
з вимогою демократизації югославської системи. Його 
вимогу відкинули, Тіто виступив рішуче проти нього, а 
коли він і після цього, вже як приватний громадянин ПОШИ-
рював у статтях і книжках свої погляди в Югославії і світі, 
його арештовано й засуджено на довгі роки тюрми. Після 
дев'ятирічного побуту в тюрмі його звільнено,' коли він 
далі продовжував свою діяльність, його знов 
переслідувано. Теперішній виступ „Політіки" проти нього він 
уважає передвісником нових переслідувань з боку нового, 
політичного режиму. 

ТУРЕЦЬКИЙ УРЯД прем'єра Сулеймана Деміреля зумів 
вийти переможцем у голосуванні над вотумом недовір'я 
для нього. Вже сім місяців цей уряд борикасться з різними 
внутрішніми й зовнішними тряднощами, атакують його 
різні ліві турецькі елементи й парляментарна 
опозиція Республіканської народної партії під проводом 
колишнього прем'єра Булєнта Ецевіта, а найбільше 
дошкуляє йому тероризм, який кожного дня приносить по 
декілька жертв. Остання фінансова допомога Туреччині, 
на думку міжнародних дипломатичних кол, яка перейшла 
суму три більйона доларів, повинна допогти тому урядові 
вивести країну з кризи. Вотум недовір'я загрожувало pea– 
лізації тих усіх надій. Перемога Деміреля може 
започаткувати новий період підйому господарського жит-
тя, внутрішньої стабілізації й утривалення державної 
,ситеми Туреччини, яка була над пропасло. 

ПРИГАДКА 

Пригадуємо всім ВШ Передплатникам 
„Свободи", що з днем 1-го червня ц. р. одержують 
англомовний „Український Тижневик" тільки ті 
передплатники щоденника, які вислали замовлення і 
належну передплату „Українського Тижневика". 
Для вигоди тих передплатників, які бажають 
одержувати „Український Тижневик", але ще не 
вислали такого замовлення і передплати, помішуємо 
в цьому числі відповідний формуляр, шо його можна 
вирізати і переслати виповненого разом з чеком 
передплати до Адміністрації „Свободи". 

-
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t 

;і Історія запише у своїх аналах, що події в Ірані, 
Афганістані та Нікарагуа в 1979 році були зворотною 
точкою у невидимій війні між радикальними і помірко-
ваними силами у світі за контролю нафти та долю 
Центральної Америки і Мехіко. 

На Близькому Сході т.зв. революційний процес зможе 
евентуально замінити консервативні королівські родини 
на Арабському півострові більш радикальними, проти-
західніми режимами. Ізраїль та арабська нафта можуть 
стати причиною ізолювання Америки від Европи й Японії. 
Москва, яка тихо підсилює хаос на Близькому Сході, 
може стати „арбітром" дпя Европи й Японії та евентуаль-
но усунути американські впливи в цій частині світу. 

;- Побіда санданістів у Нікарагуа минулого літа заохо-
Ітила ліві терористичні групи до протиурядових нападів у 
'.Ель Сальвадорі і Гватемалі, які мають всі вигляди на 
,успіх. Це лишає Мехіко відкритим для терористичних 
; нападів та уможливлює коаліцію між комуністами та 
радикальними елементами, які є проти теперішнього 
уряду в Мехіко. Цим самим Мехіко може стати другим 
Іраном в сусідстві Америки. 

Американські речники, відповідальні (за політику на 
Близькому Сході та в'Центральній Америці мусять 
нарешті зрозуміти, що ця невидима війна може бути 
програною зі шкодою для Америки. Вашінгтон повинен 
заохочувати до поміркованих реформ та рішучих заходів 
у напрямі ліквідації радикального тероризму, який у 
великій мірі піддержує комуністична Куба. 

S На Близькому Сході західня мілітарна сила - необ-
:^ідна, бо проти Америки та Заходу взагалі діють палес-

тинські терористи, прокомуністичні режими Лівії, Сирії, 
;-..Адьжиру і Ірану, та Совєтський Союз. 
S Тому, замість чекати на повну дестабілізацію на 
ч Близькому Сході, Америка та Захід повинні працювати 
^ д л я створення політичної коаліції демократичних держав 
л т а поміркованих ІСЛАМСЬКИХ країн, щоб зліквідувати 
З тероризм. 
jv Щоб зневтралізувати Совєтський Союз, Америка та 
;-: демократичні країни Европи повинні вести постійну 
Й пропаганду проти СССР, вказуючи на жорстоке переслі-
Ь дування мусулманських й інших народів у СССР,-вар-
С; варське нищення та геноцид афганського народу совєт-
й ськими військами та поліцією. 
,v 
З Палестинське питання мусить бути розв'язане у формі 
^самовизначення, із гарантією для існування Ізраїля. Це 
кмозкна осягнути тільки тоді, якщо помірковані іслямські 
^держави, з піддержкою Америки і Европи, своєю рішучою 
(^поставою та протидією унешкідливлять радикально-
jvтерористичні елементи. 

^ПРЕМ'ЄР ЯПОНІЇ МАСАЙОША ОПРА, який помер 
Ь-11-го червня, створив був при кабінеті міністрів націог 
. нальну групу дорадників, які мали розглянути питання 

дозброєння Японії. Тапер ця група, в склад якої входили 
'і чільні представники урядових кіл, збройних сил (Японія 
Ь має тільки невелику виключно оборонного характеру 
1 армію) та видатні громадські діячі представили свій звіт і 
й рекомендації. У своїй рекомендації вони пишуть: „З 
К огляду на те, що збройні сили ЗСА в сучасній ситуації не в 
?: силі забезпечити всім своїм союзникам і приятелям повну 
!- безпеку",Японія мусить приступити до побудови власної 
g вистарчаючої оборонної збройної сили. Рекомендації тієї 
^ групи вимагають, щоб мілітарний бюджет Японії на 1980 
ф рік піднести на 20 відсотків. Це буде початкова сума, яка 
5 опісля ступнево зростатиме. На ті рекомендації великою 
' м і р о ю вплинули вимоги ЗСА, щоб Японія перебрала на 

себе значні тягарі в обороні проти совєтської агресії. Г-
JtT '̂–' 

Після установлення ко-
муністйчної влади в Аф-
ганістакі, здавалося, що 
Москва поступиться крок 
узад, як це вона колись 
практикувала (два кроки 
вперед, один крок узад) і 
почне „мирну" кампанію. 
Ткмчасом вона тепер звер-
нула своє вістря проти ев-
ропенськнх союзників ЗСА 
і починає їх залякувати. 

Афганістан — другорядна 
проблем 

Франц Лнпетдькнй 

МОСКВА ЗАЛЯКУЄ ЕВРОПУ 

Недавно в Парижі COBCT– 
ськнй иіністер закордон-
них справ Ґромнко зая-
внв, що Афганістан є дру-
горядною проблемою, він 
бо не загрожує мирові, 
скоріше загрожує мирові 
положення в Европі, де 
НАТО рішило поширити 
середньотактнчну нуклеар-
ну зброю, чим створило 
небезпечну ситуацію. В 
останніх тижнях Москва 
сондувала ту саму тему в 
багатьох місцях Европи, 
часто з численними повто-
реннями варіяціямн. У 
своїх пропаганднвннх внс-
тупах, Москва nepecrepi– 
гала Західню Европу, щоб 
вона перестала бути по-
мічником і в'язнем ВОЙОВ-
ничої політики Картера, 
якщо не бажас собі стати 
об'єктом нуклеарного про-
тиудару Совєтського Сою-
зу. До такого гострого ви-
ступу спонукала Москву 
ознака Уепевносга і недо-
вір'я європейців до амери-
канськоі-о керівництва в 

НАТО, антиамерикаиський 
сантимент та страх перед 
війною. 

Психологічний натиск 

Явний доказ, що Европа 
стає вразливою на психо-
логічиий натиск, був зу-
мовлений тим, що уряди 
Західньої Европи не вва-
жали конечністю стосува-
тн економічні санкції про-
тн Ірану. Спершу европей-
ські уряди відмовилися 
співпрацювати з Вапгінґ-
тоном в афганській кризі, 
безконечно відкладаючи 
своє рішений в цій справі. 
Західньоевропейські ліде-
ри нагло заявили, що за-
ходи проти Ірану були не-
обхідні, щоби перешкоди-
ти Картерові вжити проти 
нього мілітарну силу, що 
стало б небезпекою для 
світового миру. 

Нейтральна позиція 
Канцлер Західньої Ні-

меччннн — Гельмут Шмідт 
висказав з цього приводу 
побоювання, завваживши, 
що йому видасться, що 
світ, як це було у 1914 ро-
дДі прямує до глобального 
конфлікту, відносно якого 
ніхто не мав настільки 
енергії, щоб тому запобіг-

ти. Канцлер базував своє 
завваження на ідеях ні' 

мецького походження аме-
риканського професора 
стратегії, який тепер ста-
расться переконати амери-
канців, щоб вони nepecra– 
ли цікавитися історичним 
прикладом 1938 року, а 
радше, простудіювали 1914 
рік, який, на його думку, 
вів до. заключення, що со-
юзннцькі системи, які не 
є постійно активні у своїх 
зусиллях не допустити до 
зудару, є байдужим cnoc– 
терігачем гльобальних су-
тичок. Приймаючи ці ідеї, 
Шмідт старається зайняти 
між двома суперпотугами 
центральну позицію. Факт, 
що Совєтський Союз шд-
важив мир окупацією Аф-
ганістану і що західні де-
мократії реагують на це, 
але не можуть осягнути 
згоди відносно величини 
загрози, без сумніву від-
повідає більше положен-
ню з року 1938 ніж з ро-
ку 1914, коли великі по-
туги конферували про зо-
бов'язания їхніх союзни-
ків та про-мобілізацію, то-
ді як інші генеральні шта-
би, не без ілюзії, були тієї 
думки, що вони можуть 
полагодити справу війни 
скорим рішенням. 

Песимізм канцлера 
ПІмідта 

Песимізм ПІмідта можна 

виправдувати виборчою 
кампанією, в якій він ві-
рить, що покаже себе пе-
ред виборцями кращим по-
літиком від Віллі Брандта. 

Послання ПІмідта слухали 
виборці, а кремлівським 
верховодам воно так по-
добалося, що вони запро-
сили його відвідати COBCT– 
ський Союз, куди і він їз-
днв, не здаючи собі enpa– 
ву з небезпеки СВОЄЇ ПО-
їздки в обличчі телеріш-
ньої світової ситуації,' в 
якій взаємне довір'я між 
партнерами західніх со-
юзників може легко зало-
мнтися, ба навіть штовх-
нути Америку до ізоляції. 

В партії ПІмідта можна 
чути голоси, що ЗСА в 
небезпечними розпалюва-
чами війни, а Совєтський 
Союз сторожем рівноваги 
сил. Канцлер Шмідт об-
стоює позицію, щоб Со-
вєтськнй Союз згодився на 
нейтралізацію Афгаяіста-
ну і мораторію середнього 
засягу нуклеарної зброї в 
заміну за знесення еконо-
мічного бойкоту Заходу 
супроти СССР І закінчен-
ня бойкоту Олімпійських 
ігрищ в Москві паралель-
HO З ПОСТУПОВИМ ВИВЄДЄН-
ням совєтських військ з 
Афганістану і прнступлен-
ня до розмов на тему 
САЛТ. Надії ПІмідта, од-
нак, дуже нереальні під 
теперішню нору. 

Зріст людства на нашій 
шіянеті проходить у шале-
нім темпі, не завваженім 
досі в нашій історії. В 1920 
році наша плянета нара-
ховувала 2 більйони лю-
дей, сьогодні маємо поверх 
4 більйони. В році 2000-ім 
людство буде дорівнювати-
ся до 7 більйонів. У чому 
причина такого великого 
росту населення ? Однією 
з причин є те, що сьогодні 
родиться вдвічі більше ЛЮ-
дей, як вмирає. Цей демо-
графічний „бум", зумовле-
ннй поступом у ДІЛЯНЦІ 
охорони здоров'я та вели-
ким розвитком 6ІОЛОГІЧ-
них, медичних та фарма-
кологічннх наук. 

Парадокс 

Зменшення смертности, 
не тільки збільшас nepe– 
січне тривання життя лю-
дини, але дає також не-
мовлятам більше шанс від 
їхніх батьків досягнути 
дозрілого віку. Але най-
більший парадокс нашої 
добн становить те, що вбо-
гі родини в малорозвнне-
иих країнах мають уп'яте-
ро більше дітей за родини 
індустріяльно розвинені та 
багаті держави. З тієї при-
чинн населення 3-го Світу 
більшає та займає щораз 
більшу частину гльобаль-
ного населення світу. Haft– 
більше цікаве це те, що 
більшість населення нашої 
плянети становлять мо-
лодь і діти. Вони, в проти-

Лев Яцкевнч 

КОНТРАСТИ НАШОЇ ДОБИ 
лежності до своїх батьків 
та дідів, не залишаються 
на своїх родинних місцях, 
але мандрують до міст в 
шуканні за кращими умо-
винами життя і заробітку. 

Ця постійна мандрівка 
мільйонів людей з сіл до 
.міст становить причину 
перенаселення міст та до-
шкульного браку мешка-
невих приміщень. 

Під теперішню пору, в 
індустріяльно розвинених 
країнах живе 65 відсотків 
населення, зате швидкість 
і темпо еміграції до міст в 
Третім Світі, вдвічі більші, 
як в Західньому Світі. Ви-
явом цього є непомірний 
зріст населення міст Tpe– 
тього Світу, що за неці-
лих 10 років збільшилося 
на 100 відсотків та дорів-
вюсться сьогодні до 600 
мільйонів. Але міграція з 
сіл до міст не завжди ста-
новить запоруку кращого 
життя. Багато людей, що 

. приїхало до міст, вмирає 
з голоду, не має належної 
лікарської опіки, а їхні ді-
ти не мають великих вн-
глядів на майбутнє. Але 
бувають і парадокси; один 
з них - це невелика дер-
жава Кувейт, положена 
над Перською затокою, у 
якій мешканці живуть у 
великих достатках та не 
знають дослівно, що роби-

ти з грішми. Джерело ба-
г а т с т в а т і є ї к р а-
ї н и становить нафта. 
На 800,000 населений Ку-
вейту, половину з нього 
становлять гості - робітни-
ки з інших арабських кра-
їн: Ірану, Сирії, Йорданії 
та колишньої Палестини. 
Кожний з них заробляє 
річно 5,000 долярів; що' в 
Третьому Світі вважається 
найвищим заробітком на 
особу. Але зате, ніхто не 
платить податків, бо гро-
ші в Кувейті, це єдиний 
продукт, якого там не бра-
кує. 

Горожани Кувейту одер-
жують безплатне навчан-
ня до 18-20 року життя та 
безплатну лікарську опі-
ку. Зате, немає там cyc– 
пільної опіки, цебто на-
шого ославленого „Велфе-
ру", тому що на 200 ку-
вейтців припадає один 
м і л ь й о н е р . Приблиз-
но 150.000 палестинців та 
йорданців виконують там 
більші професії, а 40,000 
пакістанців та індійців 
займають передові пости в 4 

адміністрації. Кухарі рек-
рутуються з Ґоа, тгіклу-
вальниці з Індії, а огород-
ннкн з Белюджнстану. 
Служба здоров'я основу-
ється на медсестрах з Ін-
дійського континенту, бо 
місцеві дівчата воліють ви-

ходити заміж. До речі, як-
що дівчина не вийде за-
між до 18-20-го року жнт-
тя, одержує від держави 
досмертну пенсію. Тільки 
жити та вмирати в такій 
країні! 

,,Рік Дитини" 

У 1979 році 162 країни 
світу відзначали ,Міжна-
РОДННЙ РІК ДИТИНИ" ВИС-
тавами, фестивалями та 
концертами. Але згідно зі 
звітом Міжнародної Opra– 
нізації Праці сьогодні 
працює більше, як 55 міль-
йснів дітей понижче 15 
років, мимо схвалення за-
кону на конвенції Міжна-
родної Організації Праці в 
1973 році, що забороняє 
затруднювати діти в то-
му віці. 

„Протиневільниче Това-
риство подало до відома в 
тій справі кілька жахлн-
вих прикладів. Деякі фаб-
рики сірників в Індії зат-
руднюють поверх 20,000 
малих дітей, з яких деякі 
мають 5 років. При чому 
праця починається о 3-ІЙ 
год. ранку та триває 16 
годин єна день. У Колюм-
бії, в Південній Америці, 
працює 3 мільйони мало-
літніх дітей, часто - густо 
в невєнтильованих та не-
безпечних ДЛЯ ЖИТТЯ КО-
пальнях вугілля. У Тай-
вані більшу частину ро-
бітників у фабриках дитя-
чнх іграшок становлять 
(Закінгення на crop, k) 

фі МИСТЕЦЬКІ ТЕМП 

Теодор Терен-Юськів 

ФЕСТИВАЛЬ МІЖНАРОДНОГО х 
ФОЛКЛЬОРУ В НЮ ЙОРКУ 

Коли йдеться про цього-
річний мистецько-політич-
ний виступ представників 
поневолених народів, за 
старанням Прихильників 
Антибольшевицького Бльо 
ку Народів в Америці (ПА-
БНА), з українського боку, 
під головуванням М. Шпон-
така, можна сказати, що 
випав він може навіть най-
краще зі всіх досі зоргані-
зованих того роду імпрез. 
Цей фестиваль відбувся 1-
го червня ц.р., у середній 
школі Дж. Ричмонд, що 
могла помістити ще і біль-
ше учасників. 

Дійсно важко зрозуміти, 
чому наші люди, які не хо-
дять ані до Метрополітен 
опери чи на концерти філар-
монії, ані на виступи чу-
жонаціональних піяністів, 
скрипалів чи й інші неук-
раїнські мистецькі вечори, 
не скористають із нагоди, 
щоб познайомитися із куль-
турним дорібком наших 
ближчих і дальших сусідів 
чи взагалі народів, що тер-
плять, так як і ми, від совєт-
ського поневолення. Нас 
пов'язує з цими народами 
неволя і недоля та спільні 
накинені комуністичним мо-
лохом, переживання і тер-
піння. Без найменшого сум-
ніву, цікаво і корисно для 
української культурної лю-
дини побачити і одяги і 
танці, і пісні, чи почути 
музику цих народів та рі-
вень їхнього виконання. А 
дальше послухати і їхніх 
політичних, представників-
промовців. Та ж, як казав 
наш великий Каменяр: „бо 
ми всі йдемо в одну грома-
ду скуті святою думкою", її 
ціллю є державне визволен-
ня. 

І це потверджував прези-
дент міжнародного ПАБ-
НА, литовський промо-
вець, П. Витенус, коли в 
своїм коротків слові, заяв-
ляв, що доти не буде В СВІ-
ті спокою і миру, доки не 
стануть вільними народи 
поневолені комуністичною^ 
Росією. Він саме, пізніше, 
вручив відзначення двом 
визначним американцям, 
президентові ІЛА,Т. Ґлісо-
нові, та М. Дж. Норові за 
заслуги в поборюванні ко-
мунізму. Першому — за 
рішення у страйку портових 
робітників не вантажити 
збіжжя до Росії за напад на 
Афганістан, а другому — за 
резолюцію до губернатора 
Кері, щоб він проголосив 1-
го червня ц.р., днем фести-
валю поневолених народів 
у Ню Йорку. 

Цьогорічна імпреза стоя-
ла ще і під особливим гас-
лом, а саме фінансової до-
помоги відбудові пам'ятни-
ка-хреста жертвам совєтсь-
кого терору, що його ЛИТОВ-
ці спорудили для своїх ге-

Йоїв на Флашінгу, в Ню 
Іорку. А зруйнували цей 

пам'ятник, здогадно, совєт-
ські вандали. Світлини з 
пам'ятника можна було ог-
лянутивфоє школи. Одна-
че відбудований пам'ятник, 
буде вже тепер присвячений 
жертвам терору всіх наро-
дів поневолених Москвою. 

Програмою проводив 
мадярський діяч, віцепрези-
дент міжнародного ПАБ-
НА, Ч. Анреанські. Було 
цікаво подивитись на одяги 
і легкі та повільні танці 
литовського ансамблю: 
„Триптініс", під керівниц-
твом Я. Матулайтіс, а по-
тім зосередитись на панто-
мімі з литовської темати-
ки, що и виконав молодий 
П. Райкас. Мадярський мі-
шаний хор церкви св. Сте-
фана в Пассейку, під керів-
ництвом А. Ласончі, що 
складається переважно зі 
старших людей, відспівав 
кілька своїх мелодійних 
пісень. Теж танцювальний 
гурток „Гангерія", під ке-
рівництвом К. Модьора, 
виконав з вервою, весь час 
приспівуючи, кілька танців. 
А мадярська, як заповіджс-
но, оперова співачка, соп-
рано М. Сабольсі, вивела 
переконливо деякі пісні, 
радше в розважальному, як 
в оперовому стилі. Китай-
ська танцівниця, Цан-Ма 
Енг, в дуже яскравому одя-
гу відтанцювала з умінням, 
два танці на подобу рухан-
кових вправ. Маляр цієї ж 
нації, за кілька хвилин, про-
жогом, намалював на сцені, 
тушшю, ефектовного „орла 
волі". Очевидно, що дехто 
може дискутувати, чи така 
точка належить до концср-
тової програми. 

Українська участь в цьо-
му фестивалі, була нагляд-
но корисна і помітно вдала, 
крім короткого дисонансу в 
закінченні танцю гопак. 
Оля Гірняк вийшла ще кра-
ще, як на концерті в честь 
Дїкідіс?ви^а 3 трьох пісень, 
особливу увагу звернуло на 
себе кінцеве спіяноване ви-
соке „Ц", в пісні Стеценка: 
„Тихесенький вечір", яке бу-
ло прекрасне. СумівськиЙ, 
дівочий хор „Жайворонки", 
вже давно не співав так 
переконливо і ефектовно, як 
цим разом. Пісня „Києве 
мій" була вершинною. Ду-
же уважно диригував Л. 
Стругацький. С. Шерег ви-
в'язалась з акомпаньяменту 
похвально. Танцюристи з 
ансамблю „Верховинці" в 
своїх барвистих одягах 
сповнені легкості і грації, 

-були просто знамениті. , 

В цілому українська ре-
презентація на цьому фес-
тивалі випала дуже ycniui– 
но, а навіть домінантно.' 
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Гаяна Черінь 
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Перші вражіння, як перше кохання, найбільш звору-
шують. Усі мої репортажі написані під чаром перших 
відвідин, перших зустрічей, першого знайомства. Часбм і 
помилишся, але здебільшого що побачиш відразу, те саме 
виявиться й при повторнім, детальнім ознайомленні (якщо 
на це буде змога). 

От і тепер мені нарешті пощастило вперше побачити 
нашу наукову твердиню - Український Науковий 
Інститут Гарвардського Університету. Для когось це була 
вже не перша мандрівка, а втоптана (хоч бий через небеса) 
доріжка, але коли я підлітала до Бостону, в мене від 
благовіння серце завмирало. Пілот вказував нам на щогли 
фрегатів, що виструнчилися вздовж побережжя у затоці, а 
я націлювала погляд на Гарвард Відшукала, як мені 
радили, „таксі на спілку", і коли нас набралося троє в 
напрямок на Кембридж, водій нас порозвозив, узявши з 
кожного начебто третину належної платні; а мені так 
здається, що кожний заплатив повну рату. Зате я прибула, 
без блукань, під саму браму Гарварду. 

П'ята сесія ПеКУС-у (а це означає Постійна Конферен-
ція Українських Студій), під головуванням Дмитра 
Штогрина, розпочалася ще в четвер 2^-го травня. У цей 
день відбувалась реєстрація, а що воно таке — Бог його 
знає, бо я прибула наступного дня й обійшлась без будь-
якої реєстрації. Мабуть, реєстрація - це евфемізм на 
означення нестримно! балаканини тих, що давно не 
бачились, а тут зустрілись. 

А я прибула півгодини до початку урочистого симпо-
зіюму в пам'ять Богдана Кравцева в Ґутен бібліотеці 
Мала шанси й сюди запізнитися, бо як почала питатися 
дороги, то все натрапляла на студентів, що поняття про 

таку будову не мали. Аж нарешті здогадалася я звернутися 
до студента, що підмітав алеї, в цей благородний спосіб 
підробляючи собі на хліб. І не помилилась: аджеж напевно 
він замітав і Гутен бібліотеку, так що дуже охоче й 
люб'язно спрямував мене туди. 

У бібліотеці була виставка стародруків з нагоди 400-
річчя Острозької Біблії, і сама іменинниця лежала в 
най почеснішім місці, засліплюючи своєю красою тих, хто 
ля неї дивився, і не роблячи жадного вражіння на тих, хто 
повз неї байдуже проходив. Два професори нс-українці, 
один із них чорнявий, а другий - русявий (учень Юрія 
Шевельова, професор Матісен) прочитали дві гарні 
доповіді про значення українського першодруку. Вони 
чудово вимовляли українські прізвища, щораз згадували 
Київ, Львів, Україну, але таки не втримались і обидва 
схибили. Перший назвав князя Володимира хрестителем 
„Рашії", а другий Константина Острозького звеличав як 
„російського Ґуттенберґа". . . Олівець мій ображено 
занотував мою реакцію: 

„Ложка дьогтю в банячині — 
Добра з медом каша! v 
Двадцять разів Україна, 
Двадцять перший — 'Рагиа'..." 

Дали нам перерву. По обіді збираємось в Українськім 
Інституті. їсти кожен іде, куди хоче. Спитала, де тут с 
кафетерія і отримала відомості, що до неї мене нюх 
доведе. Ну що ж, помандрую по „кампусі", подивлюсь, 
який він. Так, як і в нашім Чікагзькім університеті, 
студенти порозсідались та порозлягались на травниках, 
вчаться або роблять вигляд, що вчаться. Вражіння недуже 
інтелектуальне, бо в досить тривіяльнім фільмі „Історія 
кохання" дія відбувається якраз на цім університетськім 
подвір'ї, Г щось там не дуже багато престижу. 

Але ніс таки довів до кафетерії, аж на п'ятий поверх у 
буднику Джеймса. Привітний старший чоловік спитав, що 
я бажаю. 

— А що масте? 
— Гамбургери прості, з сиром і гарвардбургери. 
— Давайте гарвардбургер. А до того — чаю. 

А тепер - як же дістатися до Українського Інституту? 
Дивлюсь на мапу університету й не розберуся в напрямку 
алей і доріжок. Стала питатися студентів — не знають. 
Дзвоню до інституту. Відповідає жінка, що не розуміє 
української мови. Кличе когось на допомогу. В телефоні — 
милий Дівочий голос із англійським акцентом („п" вимов-
ляється як „пх", „т" — ,,тх"): 

- О, прошу пхані, чи пхотребуєтхе пхомочі? 
Розказала мені, куди алеї крутять, так що в мене голова 

закрутилася, і так я зі своєю валізою три рази nepexpec– 
тила Гарвард вздовж і впоперек, бо Массачусетс-вулиця 
ламалася й заводила в тупець. Нарешті , вже поза 
кампусом, перед мною з'явилася українська святиня. 
Розчарування! Така велич на фотографіях, а в дійсності — 
дерев'яний, древній будинок, досить облуплений, що аж 
кричить за ремонтом. У канцелярії нікого, але в коридорі 
привітний український хлопець. У цім приміщенні я 
демонстративно говорила тільки українською мовою, не 
питаючи, чи мене розуміють. На стіні - розпис кімнат, 
серед інших також: „206 В. Мороз. 306 Н. Світлична". 

- А чи часто тут бувають наші дисиденти? 
- Пані Світлична — часто, а пан Мороз... е-е-е... Не 

так часто. 
Виявляється, даремно я блукала: засідання бібліогра-

фічної секції буде не тут, а на кампусі. Радять мені лишити 
тут валізу, і я не дуже охоче, але згодилась (потім 
жалкувала). Але ж і легко стало без валізи! 

Доповіді наших бібліографів були цікаві й корисні. 
Марта Тарнавська й Мирослава Знаєнко на полі книго-
знавства заприятелювали й створили корисний альянс — 
разом складають бібліографію англійських писань про 
українську літературу. Світляна Андрушків, з Нюйорк-
ської Публічної бібліотеки, доповідала про українські 
серійні публікації. Розмір рефератів був заздалегідь 
обмежений до 25 хвилин, і бібліографічна секція1 дотриму-
валася цих правил, так що навіть вистачило кілька хвилин 
на дебати. Цікаво було почути заввагу Б. Романенчука про 
об'єктивність бібліографії. А я думаю, що нічого на світі 
нема об'єктивного! Бібліографія також суб'єктивна, ще й 
як! Включення чи: виключення тих чи інших творів чи 
письменників є в вищій мірі суб'єктивним явищем, а що 

вже й казати про анотації?! Але це я могла тільки 
подумати, бо часу на конференції вистачало тільки на деякі 
завваги до доповідей, але не на завваги до завваг. 

Після перерви на обід — знову через увесь кампус до 
УНІГУ. Там на столах чиясь дбайлива рука поставила 
українські букети: волошки й ромен. О. Ашер прочитала 
доповідь про мовну майстерність свого батька, Михайла 
Драй-Хмари. Вона належала до тих небагатьох, які 
приїхали до Гарварду щоб побути тільки на своїй доповіді. 

Між шостою й восьмою вечора в Факультетськім клюбі 
була вечеря, така, що на нШ не можна було багато прибути 
на вазі, а між їжею - доповідь і дискусія. Уявляєте? Та це 
ще нікого, а от після цієї вечері, на свіжі сили, ще чотири 
реферати. Всього на конференції було сорок три доповіді! 
Не всі могли їх вислухати, але так склалось, що не всі 
разом і приїжджали. Одні прибували, другі вибували, і так 
хвиля хвилю змінювала. Ввесь час рух і зміна. 

На біду нам, у ці дні Бостон святкував своє 350-лІття. 
Понаїжджало повно люду, всі готелі зайняті. Для мене 
кімнати не знайшлося, тому то я й мандрувала по кампусі з 
валізою. Склала експромт, де були й такі рядки: 

-
„Доведеться у Бостоні 
Ночувати на бетоні." 

' - - 'л:-,"' 
Проте, як настала ніч, нічліг знайшовся, не на бетоні. 
Залі засідань аж блищали від світил. Звичайних смврт-

них тут взагалі не було, самі тільки доктори, професори, 
інженери й „інжініри" та всякі інші ексцеленції. Я була 
звичайніша від усіх, і тому дивилась на усе звичайними й 
також збиточними очима. Що стосується повіді доповідей, 
то мене турбувала тільки одна річ: як би так зробити, щоб 
усі їх переслухати? Бо я зголодніла на добрі доповіді. Щоб 
почути тільки одну, та й то не гарантовано добру, 
доводилося їхати за десятки миль з наших окраїн, часом і в 
дощ чи метелицю. А тут на місці понад сорок доповідей, з 
них більшість добрі й цікаві, та ще й різноманітні. Тут, як 
на Сорочинськім ярмарку, чого тільки не було: Борис 
Білокур інформував про методи навчання чужих мов. 

(Продовження буде) 



Ч. 150. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 8-го ЛИПНЯ 1980 

В Торонто... 
(Закінгення зі стор. 1) 

щ 

-

; 

опозиції д-р С. Смит, посол 
М. Лелюк, посадник Торон-
то Дж. Ссвел, алдерман В. 
Бойчук і багато Відділів 
ЛВУ, ОЖ ЛВУ і ООЧСУ. 

У другій частині nporpa– 
ми виступали мистецькі 
одиниці Осередків СУМ; 
чоловічий хор „Прометей", 
який виконав кілька naxpio– 
тичних пісень; дівочий хор 
„Діброва" зі своїм penep– 
туаром, а потім спільно 
обидва хори „Думу про 
зруйнування Січі 1775й в 
аранжеровці О. Кошиця, 
при заспівах: С. Сахно і В. 
Шевеля. Оркестра „Бату-

5ин" відіграла марш „Б. 
Хмельницький" і „збірку 

українських пісень". Спіль-
но хори і оркестра викона-
ли: „Ми українські парти-
зани" і „Вставай Україно" в 
обробці В. Кар'даша. Мис-
тецькі одиниці при аком-
паньяменті Надії Середи-
Брехун і Олександра Бучин-
ського під мистецьким 
керівництвом мгра Василя 
Кардаша всі точки своєї 
програми виконали під 
кожним оглядом якнай-
краще, за що тисячна пуб-
ліка нагороджувала їх 
невмовкаючими оплеска-
ми. 

Від імені Онтарійського 
уряду виступив із словом 
привіту міністер індустрії і 
туризму Л. Ґросман, якого 
представила і опісля подя-
кувала йому М. Шкамбара. 

Основну і оригінальну 
доповідь виголосив д-р М. 
Климишин, визначний діяч 
ОУН, близький співробіт-
ник сл. п. С. Бандери. Ти-
сячні маси учасників 
вислухали доповідь з ува-
гою і признанням. Ще про-
мовляли: д-р Р. Малащук, 
голова СУВФ; Володимир 
Мазур - від ОУ ВФ в ЗСА; 
ред. С. Мудрик — голова 
КООГЦУ в Европі та інж. 
В. Безхлібник, генеральний 
секретар СКВУ.-

Вірша невідомого поста з 
України під назвою „За Ук-
раїну — в бій" продскляму-
вав визначний актор, 
режисер і мистець живого 
слова д-р і. Іваннцький з 
Лос Анджелесу. Марічка 
Глібович, Люба Шкамбара 
і Петро Бабей збірно про-
рецитували вірш — 
колискову Святослава Ка-
раванського ,,Внукові 
Командира". Цю збірну 
деклямацію підготував ак-
тор В. Довганюк. В заключ-
ному слові мгр ТІ Буйняк, 
голова ГУ ЛВУ, дякував 
усім, які в такій чи 
іншій формі причинились 
до цієї успішної І величавої 
маніфестації в обороні ук-
раїнського народу і його 
борців-героїв. 

Маніфестація також під-
несла рішучий голос в обо-
роні усіх переслідуваних, 
арештованих і ув'язнених у 
московсько-большсвиць-
ких тюрмах і концтаборах, 
та в обороні за повне 
звільнення сина славного 
Командира Юрія Шухеви-
ча, який вже 35 років кара-
ється тільки за те, що є си-
ном Генерала і̂ не відрікся 
ідей свого Батька. ХХХІ-
ша зустріч-здвиг українців 
Канади і Америки завдяки 
співпраці всіх ОУВФ була 
вдалою і величавою, що 
стверджує велику й живу 
ідею УВО-ОУН-УПА-УГ-
ВР-АБН. і 
: Підготовкою і декораці-

єю сцени займалися панове: 
П. Харидчак, М. Кошик, В. 
Ковальчук, В. Бамбурак. 
Великий портрет ген. Р. 
Шухевича - Т. Чупринки, 
над яким блистів золотий 
тризуб, був прикрашений 
барвами національного си-
ньо-жовтого прапора і пра-
пора ОУН — червоно-чор-
ного, з числами років — 
1950-1980, які подавали 
дату геройської смерти 
Великого Командира. 
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СВЯТА СОФІЯ РЕЛІГІЙНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНЦІВ 
КАТОЛИКІВ, ЗСА та ВІДДІЛИ УКРАЇНСЬКОГО 

ПАТРІАРХАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА 
повідомляють: 

ГІСТЬ ГЩ(ЙУ-
о. архимандрит д-р 
ЛЮБОМИРГУЗАР 

виголосить доповідь на тему 

ТИСЯЧЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА 
В УКРАЇНІ t НАШІ ЗАВДАННЯ 

Зустріч з о. д-ром Л. Гузарем відбудеться: 

12-го липня 1980, субота - Гартфорд, Кони., 
год. 7-ма іеч., а церковній залі УКЦаркаи, 
при 125 Ввдерсфілд авалю; 

13-ГО липня, неділя - Бостон, Масс, після 
Служби Божої, о год. 10-ій, а церковній залі. 

19-го пипня, субота - Гантер, Н. Й., год. 7-ма 
веч., в ґражді; 

20-го пипня, неділя -Кергонксон, Н. й., год, 1:30. 
по пол., а церковній залі. 

ДО ЧИСЛЕННОЇ УЧАСТИ ЗАПРОШУЄ -
УПРАВА 

-
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4 ГОДИНА УКРАЇНСЬКИХ МЕЛЬОДІЙ -
t f РАДІО-ТЕЛЕПЕРЕДАЧА РОМАНА МАРННОВИЧА 

З Неділя, 13 липня 1980 p., від год. 12-ої дня 
f Українське Село, Бавнд Брук, Н. Дж. 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 
ФЕСТИН-ПІКНІК 

Грає популярна оркестра Йосифа Жидовича 
Вступ S3.00, J2.00 для молоді і емеритів. 
Дохід призначений на фонд Української 

л Твпввізійноі Програми. 
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Бруклин відзначив 40-річчя 
мистецької праці Лева 

^Рейнаровича 

вНавава яМв 

О- ':. -їм 

Оселя ОДУМ-у „Київ" 
ЛІТНІЙ СЕЗОН 1980 Р. 

і 

І 
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Сезон на осепі „Ким" починається у СУБОТУ, 12-го ЛИПНЯ 

ПРОГРАМА: 
Субота, 12-го липня 1М0 р. 

Вписи до табору від 12 до 6 год по пол. 
. ^ 7 - м а год веч. - СПІЛЬНА ВЕЧЕРЯ для ГОСТЕЙ 
Неділя, 13-го липня 1980 р. 

10-та год. ранку - ПРАВОСЛАВНА СЛУЖБА БОЖА 
: і а оду мінській церкві. 

РОЗКЛАД ЛІТНІХ ТАБОРІВ: 
ТАБІР ВІДЛОЧИНКОВО-вИХОвНИЙ для молоді віком 7 до 

15. Табір триває три тижні, починається у суботу, 12-го 
липня. 

ВОСЬМИЙ КУРС ГРИ НА БАНДУРІ під патронатом Капелі 
Бандуристів їм. Т. Шевченка. На Курс приймається мо-
лодь від 10 років. Курс триває два тижні й починається 
у суботу. 2-го серпня. 

У справі додаткових Інформацію просимо звертатися 
на адресу оселі: 

ODUM Resort Center, inc. 
Box 40, RFD 1. Accord, N.Y. 12404 в Tel.: (914) 626-7715 
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У неділю 18-го травня 
хор церкви св. Духа від-
значнв 25-річчя праці свс-
го диригента, оперового 
співака Лева Рейнаровнча, 
що в дійсності перетворн-
лося на 40-річчя відзна-
чення мистецької праці 
цього співака, який розпо-
чав свою зрілу епкочу 
кор'еру в 1940 році. 

Душею цієї імпрези бу-
лв голова хору Гелен Да-
ґлес-Курило, яка відкрила 
свято, привітала гостей і 
попросила на майстра це-
ремоніі драматичного ак-
тора Степана Крнжанівсь-
кого, який в свою чергу 
привітав несподіваного го-
стя на цій імпрезі Влади-
ку Стемфордського Васн-
ля Лостена та Отців — 
монсеньйора митрата Емі-
ля Монастирського, крило-
шаннна Мудрого, декана 
Юрія Бінковського, Хрис-
тофора Войтину, ЧСВВ, і 
диякона Богдана Карася. 
При почесному столі сидів 
ювілят. Лев Рейнарович з 
дружиною. З його родини 
була присутня його дочка 
Анва Борнсенко з донь-
кою Наталкою та його 
брат проф. Роман Рейна-
рович із сином Зеноном. 

Владика Василь провів 
молитву. Після, цього по-
чалася цікава програма. 
Тостмайстер Степан Кри-
жанівський мав основну до 
повідь про ювілята. Гово-
рив, як то молодий Левко, 
учень середньої школи, 
звертав на себе увагу 
всіх своїм голосом. Бувши 
на теології, вія послухав 
порад поважних осіб і по-
чав учитися співу у Льво-
ві. Спершу вчився у маест-
ра Р. Любінецького, колн-
шнього тенора Београдсь-
кої опери, в польській 
консерваторії, опісля — у 
світової слави співака А. 
Дідура і врешті в Україн-
СЬКОМУ МуЗИЧНОМу ІНСТН-

лтуті ім. М Лисенка в.Улу-
хановнх, який в 1938 році 
поставив у Львівській one– 
рі при повній оркестрі із 
хором оперу Ноктюрн М. 
Лисенка, в якій Левко 
співав партію Офіцера. Це 
був перший поемах вели-
хої сцени для молодого 
студента. 

Та вповні міг Лев Рей-
варович виказати силу І 
професійну готовість СПІ-
вака аж на початку Дру-
гої світової війни, коли 
м о с к о в с ь к і б о л ь-
ш е в и к и у Л ь в о в і , 
хоч і не люблять синів 
священиків, таки мусіли 
використати Рейнаровнча 
гарний голос у радіовому 
хорі, де він виступав як 
соліст. Найважливіший 
період співочої кар'єри 
припадає на час, холи ук-
раїнці змогли бути пана-
ми Львівської опери, коли 
її директором був здібний 
і досвідчений актор і ре-
жнеер Володимир Бла-
вацький. Аж він викорис-
тав голос Рейнаровнча, і 
тоді наш співак - баритон 
зміг виступати в дев'ятьох 
операх світового penepry– 
ару і двох українських. 

Ось вони: „Батерфляй", 
„Кармен", „Травіята",„Ка-
валерія Русзгікана", „Toc– 
ка", „Фавст", „Трубадур", 
„Продана наречена", „Ни-
знни", „Ноктюрн" і „Запо-
р :̂кець за Дунаєм". У всіх 
цих операх Рейнарович 
співав головні баритонові 
партії. 

На еміграції у повоєнній 
Німеччині Рейнарович внс-
тупав в Оперовому ан-
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Появилася нова книга у видавництві 
інституту Липинського 

Лев Рейнарович 

самблі під керівництвом 
проф. Богдана Пюрка в 
п'ятьох операх в головних 
партіях. Новими операми 
в репертуарі співака були: 
„Паяци", „Циганський ба-
рон", „Наталка Полтавка". 
Ця об'їздова опера служи-
ла не тільки публіці так 
зв. „ДП" різних націо-
нальностей, але і німець-
кій. В німецькій пресі го-
лос Рейнаровнча звали 
„баритоном великого фор-
мату", „королівським го-
лосом", „незрівнянних 
Скарпією" тощо. 

В 1949 році Лев Рейна-
рович прибув до ЗСА, до 
Ню Гейвену, де з успіхом 
виступав в опері „Тоска" в 
ролі Скарпія, як теж взяв 
перше місце на конкурсі, 
співаків в Ню Гейвені. 

В 1955 році Рейнарович 
осів в Бруклнні, Н. й., де 
став диригентом при церк-
ві св. Дущ і був також 
дякоучнтелем і постійним 
культурно - освітнім ре-
ферентом Комітету Укра-
їнських Об'єднаних Opra– 
нізацій в 'Бруклнні, Відділ 
УККА. 

Проте не забував він 
свого улюбленого співу ні 
театру, бо був він душею 
Оперового ансамблю в Ню 
Иорку від 1960 року до 
1977 року. Цей ансамбль 
ставив українські опери і 
оперети в Бруклнні, Ню 
Иорку, Філядельфії, Чіка-
ґо, Олбані, Рочестері, Бінґ-
гамптоні, Нюарку, Гарт-. 
форді тощо; ставив „Кате-
рину", „Запорожець за Ду-
наєм", „Наталку Полтав-
ку", „Ноктюрн" „Чорно-
морців", „Невольника" і 
„Сватання на Гончарівні". 
Церковний хор Св. Духа 
сповняв' ролю оперового 
хору, беручи участь у 
всіх вичислених виставах. 

Крім вистав хор висту-
пав і під час репрезенга-
тивних подій, як СКВУ — 
„Запорожець за Дунаєм", 
чи на Світовій виставці в 
Ню Иорку співав Службу 
Божу. 

Поза працею у Оперово-
му ансамблі Рейнарович 
співав партію Гетьмана 
Мазепи в опері „Мазепа", 
партію короля Генріха 1Y 
в опері ,,Анна Ярославна" 
і партію Лева в опері 
„Лис Микита". їздив в 
турне з хором „Думка" і 
з хором „Кобзар" як со-
ліст, був солістом багатьох 
репрезентативних концер-
тів в Карнегі Гол в Ню 
Иорку й інших МІСЦЄВОС-
тях на гостинних висту-
пах. 

Іван Подусовський зміс-
товно з правдивою іцнріс-
тю доповідав про ювілята 
як диригента хору. 

Дружина співака Міка 
Рейнарович виступила з 
веселим діялогом свого ав-
торства, який розвеселив 

Htwau;iM^MM^watioBoutstiiH^ 
Увага! Вже появилася друком' книжка Увага! 

У ласа Самчука 

СЛІДАМИ ПІОНЕРІВ 
ЕПОС УКРАЇНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

W T H E FOOTSTEPS OF TKE,PlONEERS І 
S A G A O F U K R A I N I A N А М Е Й І С А 

Книжка у твердій зепено-темній попотнянійобгортці, 
з мистецьким написом в оформленні 

БОГДАНА ТИТЛИ 
у видавництві УНСоюзу „Свобода" 

268 сторінок. Ціна 515.00 в пересилкою. 
Замовляти можна в книгарському відділі при „Свободі". 

пересилаючи рівночасно чек або грошевий переказ. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 5tt стейтового 

податку. 

"SvOBODA" BOOKSTORE 
ЗО Montgomery Street .я Jersey City, N.J. 07302 
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Філядсльфія, Па. (СЕДЦ 
- У видавництві Східньо-
ЕвропейськогоІнституту 
ім. Вячеслава Липинського 
появилася чергова книга в 
межах великого видавни-
чого просілу письменниць-
кої спадщини й особистого 
архіву патрона Інституту, 
Вячеслава Липанського. Є 
цс одна з історичних сту-
дій і монографій В. Липин-
ського з доби гетьмана 
Хмельницького. 

Ця праця була первісно 
видана в 1912 році в Крако-
ві, як основна частина відо-
мого збірника „Z dziejow 
Ukrainy" за "редакцією Ли-
пинського і як окреме ви-
дання польською мовою 
під назвою „Stanislaw Mi– 
chal Krzyczcwski...". Вже на 
еміграції у Відні в 1920 році 
Липинський заплямував ве-
лике видання своїх історич-
них студій і монографій і у 
цій серії мала бути другим 
томом праця про полков-
ника Крнчевського під за-
головком „Участь шляхти 
у великому українському 
повстанні під проводом 
гетьмана Богдана Хмель-
ницького". Одначе тогочас-
ні еміграційні обставини й 

всю авдиторію, починаючи 
від почесного столу до 
кухні, яка не могла стрн-
матися від щирого сміху. 
Вона також зробила милу 
несподіванку своєму чоло-
вікові, виготовивши аль-
бом в знімках і з пояснен-
нямн його в головних ро-
лях в різних театрах. Всі 
присутні одержали '. цей 
альбом. 

Гелен Даґлес відчитала 
привіти. До ювілята під-
ступалн громадяни та 
представники місцевих ор-
ганізацій з побажаннями. 
Вручено ювілятові китицю 
квітів і відспівано много-
ліття. 

Після обіду Владика 
Василь Лостен говорив 
про мистецьку працю 
ювілята та бажав йому ба-
гато успіхів в дальшому 
житті в праці на Божу 
славу. 

У мистецькій програмі 
Ірина Білевич і Текля 
Шайда відспівали дуетом 
пісню „Скажи мені прав-
ду"; п'ять бандуристів: 
Лінда Ларсен (керівник), 
Люба Андруспшин, Зенон 
Бахір, Іван Карась і Хрис-
стина Кінь, відограли дві 
пісні, одну з яких — „Гей, 
нум хлопці, до зброї", ВІД-
співав ювілят на превели-
ке вдоволення публіки. 

Валентина Наливайко 
відспівала дуже успішно 
дві пісні та диригувала хо-
ром „Верховино", заспіву-
вав ювілят. Мистецьку ча-
стину закінчено Молит-
вою з „Запорожця". Со-
льо виконували Ст. Га-
лась і Т. ТЇТайда, AKOM– 
паньювала солістам здібна 
молода піяністка Соня 
Шерег. Короткі промови 
виголосили о. декан Юрій 
Бінковський, о. крилоша-
нин Володимир Мудрий і 
д-р Лука ЛупДв. 

Вкінці промовляв ЮВІ-
лят Лев Рейнарович, глн-
боко зворушений тим, як 
високо оцінили його пра-
цю, і складав усім подяки, 
особливо Владиці та коле-
ґам, з них вітав зокрема 
оперову співачку Марію 
Лнсогір, яка була першою 
Одаркою в „Запорожці" і 
першою Катериною в „Ка-
терині", в Оперному ан-
самблі. 

Дякував щиро своєму 
хорові^ що так вірно при 
ньому стояв і стоїть і обі-
цяв ювілят трудитися да-
лі в такий спосіб, як лиш 
уміє, для рідної Церкви і 
народу. 

Найціннішим побажан-
ням з нагоди ювілею було 
привітання і благословен-
ня Ватикану, підписане 
Патріархом Иосифом: 

„З нагоди Ювілею 25-
річчя Вашого відданого 
служіння, як диригента 
церковного хору в парохії 
Святого Духа в Бруклнні, 
прийміть найкращі поба-
жання і запевнення моли-
тов, щоб Господь дарив 
Вас добрим і довгим здо-
ров'ям та благословив ве-
ликими успіхами у Вашій 
дальшій музично -- вокаль-
ній творчості". 

Лука ЛупДв 

матеріяльні труднощі не 
дозволили Липинському 
здійснити цей задум. 

Тепер, після 60-ти років 
від задуму і 68-ми років 
після первісної ПОЯВИ МОНО-
графії про київського пол-
ковника Крнчевського, Ін-
ститут Липанського у Фі-
лядельфії надрукував цю 
працю в її польськомовно-
му оригіналі й паралель-
но в українському перекла-
ді, додавши до неї сто-сто-
рінковий вагомий есей, по-
кажчики Й інші наукові 
додатки, чого бракувало в 
оригінальному виданні. 

Ця 736-сторінкова праця 
про світлу добу гетьмана 
Хмельницького появляєть-
ся за редакцією доктора 
історичних наук Лева Р. 
Біласа (Гамбурзький уні-
верситет), при загальній 
редакції Романа Залуцько-
го, Євгена Зиблікевича і при 
видатній видавничій участі 
директора Інституту Mapi– 
яна Коця та кількох спів-
робітників Інституту. 

Нова книга належить до 
серії тих історичних творів 
Вячеслава Липинського, 
про які проф. Дмитро До-
рошенко писав, що ...„ці 
книги Липинського є без-
перечно те найсильніше і 
найважніше з усього, чим 
позначився в новітній укра-
їнській історіографії вели-
кий здвиг, який зробила в 
ній революція і відроджен-
ня української державнос-
ти". (Д.Д. „Огляд україн-
ської історіографії", Прага 
1923, стор. 212). 

Ціна книги 25 долярів. 
Нова адреса Інституту Ли-
пинського: W.K. Lypynsky 
East European Research in– 
stitute, inc., 469 Flamingo 
St., Philadelphia, Pa., 19128. 

Замість хвітіа на свіжу могилу Дорогої 

бл. п. Дарі? Сашка 
Сестри моє! Приятельки, 

складаю 20.00 долярів 
фонд будови Української Церкви а Люрді. 

Олена ГОДОВАНЕЦЬ 

Замість квітів на свіжу могилу нашої Дорогої 1 Незабутньої 

бл. п. Ганусі з Тарнавських 
Чайковської 

дружини нашого ТІточного Брата бл. п. о. Мнхаїла, 
лароха Звнженя. Зох. Україна, 

складаємо 50.00 дол. 
на Українську Церкву а Люрді, Франція. 

Марія СТАШИНСЬКА 
І Олена КОС 

f 
Ділимось сумною вісткою з Родиною і Знайомими, 

цю 13-го червня 1980 року, відійшла у ВІЧНІСТЬ, 
на 69-му році життя, 

Дорога БРАТОВА. ШВАҐРОВА І ТЕТА, 

бл. п. 
ТЕРЕСА МІШКЕВИЧ 

вдова по бл. п. д-рові Романові МІшкааич 

ПОХОРОН відбувся дня 18-го червня 1980 року в БрнІ, 
Чехо-Словвччина. 

МГр СТЕФАН МІШКЕВИЧ s родиною 

У вівторок, 1-го липня 1980 року, несподівано, відійшов 
у Вічність, на 89-му році життя, у Вешінґтоні, Д. К. 

бл. п. 
ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ 

ПРИХОДЬКО 
довголітній редактор І диктор Українського Відділу 

Радіостанції „Голос Америки" 
є 

Колишні співробітники Покійного висловлюють Його 
Батькові, Дружині, Дітям І ближчій та дальшій Родині 

глибокі співчуття. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ! 

' Щ і ” ' Ц і ч 

З глибоким жалем повідомляємо Родину, Приятелів і Знайомих, 
що в четвер, 3-го липня 1980 року, упокоїлась, а БозІ, на 90-му році життя, 

прийнявши НайсаятішІ Тайни, 
наша Найдорожча МАМА, БАБУНЯ І ПРАБАБУНЯ 

бл. п. 

ЕЛЕОНОРА БАРАНЕЦЬКА 
з ГУСТ-КУЛЬЧИЦЬКИХ 

вдова по бл. п. о. Миколі, довголітньому парохоаІ Волі ЯкубоаоІ в Україні 
І Патстаану, ЗСА. 

ПАРАСТАС в неділю, 8-го липня 1980 p., о год. 8-ІЙ веч., в похоронному заведенні М. 
Насевича при Франклін І Бравн вул. у Філядельфії, Па. 

ПОХОРОН в понеділок, 7-го липня 1980 року, о год. 9:30 ранку з того ж похоронного 
заведення до митрополичого собору Непорочного Зачаття ІПДМ, а звідси на український 
католицький цвинтар у Факс Чейсі. 

Горем прибиті: 
ЯРОСЛАВА - донька 
МИРОН - син 
ОРЕСТ "” син 
ВОЛОДИМИР - син з дружиною ХРИСТИНОЮ 
МИКОЛА - внук з дружиною ХРИСТИНОЮ 
АДРІЯН - внук з дружиною ОЛЕКСАНДРОЮ 
МИКОЛАЯ І ЛЯРИСА - правнучки 
Ближча І дальша Родина в ЗСА І Україні 

В глибокому смутку ділимося сумною вісткою, що в середу, 2-го липня 1980 року,, 
прийнявши НайсаятішІ Тайни, відійшла у Вічність, на 78-му році життя, 

наша Найдорожча МАМА, БАБЦЯ. ПРАБАБЦЯ, СЕСТРА І ТЕТА 

бл. пі 

МАРІЯ ДАНИЛОВИЧ 
з ЛОДИНСЬКИХ 

народжена в Турц! над Стриєм, Україна, б. учителька в Турці над Стриєм, 
дружина бл. п. нотаря Івана Даниловича. 

ПАРАСТАС в п'ятницю, 4-го липня 1980 p., о год. 8-ій веч. в похоронному заведенні 
Е. Markiewicz, 14 Trumbull Street, New Haven, Conn. 

ПОХОРОН в суботу, 5-го липня 1980 року, о год. 10-Ій ранку, з того ж похоронного 
заведення до Української католицької церкви са. Мнхаїла в Ню Гейаен, а звідти на цвинтар 
св. Лавреитія в Ню Гейвені, Кони. 

З проханням про молитви за спокій душі: 
доньки: 

ІВАННА ГАНУШЕВСЬКА з мужем ТАРАСОМ 
ОЛЕКСАНДРА КИЗИК з мужем ІВАНОМ 

сестра - СТЕФАНІЯ ПАВЛІК з мужем РОМАНОМ І ріднею в Польці 
брати: 

ІВАН ЛОДИНСЬКИЙ з дружиною ІНКОЮ 
ОМЕЛЯН ЛОДИНСЬКИЙ з дружиною ІВАНКОЮ І ріднею 
ВОЛОДИМИР ЛОДИНСЬКИЙ з дружиною 

НАДЕЮ і ріднею 
сестрінкв - ОЛЯ ЛЕВИЦЬКА з мужем ІГОРЕМ І ріднею 
внуки: 

МАРІЙКА і ВЕБСТЕР ГОЛЛ 
БОГДАН і ЕВА ГАНУШЕВСЬКІ з дітьми 
ОЛЕНКА І ПЕТРО ҐАЛАДЗИ 
ОРИСЯ ГАНУШЕВСЬКА v 
МАРТА І ОЛЕСЬ ПОПОВИЧІ 
РОМАН і МІРА КИЗИКИ 
ОРЕСТ, АНДРІЙ І КСЕНЯ КИЗИКИ '-

кузин - МИКОЛА ШАЙДИЦЬКИЙ 
Ближча І дальша Родина 

іщдаїАіШШКММ 
і 



СВОБОДА, ВІВТОРОК, 8-го ЛИПНЯ 1980 шж Ч. 150. 

Лос Анджелес вшанував 
Станислава Людкевича 

Широкою луною пронес-
лася вістка про втрату 
найбільшого сучасного ук-
раїнського композитора 
С т а н и с л а в а Людкевича , 
який відійшов від нас в ми-
нулім році, у своїм ріднім 
Львові, закінчивши 100 
років свого творчого життя. 

Вістка про втрату вслет-
ня-коміюзнтора зворушли-
во сколихнула Вкраїну та 
наші спільноти позанею. 
Відбуваються спеціяльні 
імпрези, вшановуючи його 
світлу постать, на яких ми 
уважніше вивчасмо істоту 
та творчий шлях цього, так 
ви мовити, українського 
латріярха - композитора 
Станислава Людкевича. 
віддаючи йому наш поклін. 

Велика українська грома-
да Лос Анжелесу урочисто 
та з великою дбайливістю 
вшанувала пам'ять нашого 
велетня-композитора дво-
ма великими імпрезами, а 
саме: багатим своїм зміс-
том та виконанням концер-
том нашого славного хору 
ч,Кобзари під мистецькою 
кермою завжди молодого і 
д и н а м і ч н о г о м а е с т р а 
Володимира Бажика та 
фортепіяновим супроводом 
проф.Лесі Куриленко-Вах 
нянин, який підняв хор на 
вершини, вивів його з ама-
торщини на професійну пло-
щину. Чудові, вміло дібрані 
стилізовані народні строї, 
гармонійність і прецизність 
виконання досить складних 
т в о р і в - п і с е н ь звертали 
нашу увагу на цей великий 
поступ цього хору та про-
фесійність, які с запорукою 
успіху їхніх недалеких гос-
тинних виступів в Сан 
Франсіско та Феніксі в Api– 
зоні, а можливо згодом і в 
інших містах ЗСА і Канади. 

К о н ц е р т з н а г о д и 
вшанування композитора 

Станислава Людкевича 
хор виконав успішнотг на ви-
сокому рівні в нсділк. 8-го 
червня, і цей день був Л.ІСМ 
початку успіхів хору на новім 
професійнім його шляху. 

В неділлю, 15 червня, в 
Домі Українського Куль-
турного Осередку відбулася 
друга імпреза возвеличення 
світлої істоти Станислава. 
Людкевича вечором, яким 
провадив гість з Філядель-
фії, директор Українського 
Музичного Інститугу у Фі-
лядельфії професор Юрій 
Оранський. 

Програма складалася з 
д б а й л и в о о п р а ц ь о в а н о ї 
серії нарисів про життя і 
т в о р ч і с т ь С т а н и с л а в а 
Людкевича, його вдачу, 
звички, погляди, як рівнож і 
його оточення, думки про 
нього та погляди інших. 
Свою доповідь прелегент 
доповнював уміло зібрани-
ми прозірками й уривками 
творів композитора, nepe– 
даними через магнето лопни й 
запис. 

Мистецьке читання поем, 
а також листів, думок про 
композитора й оцінок,вико-
нали керівники української 
р а д і о п р о г р а м и ,, Пісня 
України" актори Марійка і 
Святополк Шумські. 

Українське громадянство, 
присутнє на цім вечорі, ок-
ремо рясними оплесками, 
як рівнож і через голову 
УКО д-ра Романа Куль-
чицького, щиро вітали і 
дякували гостеві г Філя-
дельфії за те, що дав нам 
усім змогу пізнати світлу 
постать Станислава Люд-
кевича та його творчість, і 
тим доповнити вшануван-
ня його великоі та дорогої 
українцям істоти 

Святополк Шумський 

Мазурик і Папа 
Таке зіставлення ноже 

видатися занадто відваж-
ним, але тільки не паризь-
кій галері! „Арт форум іи-
теряасіональ" у елеґант-
ній околиці ІІТамс - Елізе, 
яка влаштувала виставку 
,,Іконо графічних творів 
Омеляна Мазурика" саме 
напередодні приїзду Пали. 
Для більшої принади вона 
ще ft зазначила иа вели-
чезннх розмірів запрошен-
вях на „вернісаж з кок-
тейлем", — 29-го травня, 
— що Мазурик, це „коли-
шнін учень Його Святости 
Івана - Папи П". 

Галерія хотіла ще вміс-
тнти й знімку Пали на 
цьому запрошенні, але на 
це не погодився сам ма-
ляр. А все ж таки прнсут-
нім на відкритті журналіс-
там і знавцям роздано ре-
продукцію одного з творів 
Мазурика, який зображує 
аскетичного студента з 
книжкою о. Карла Вонти-
ЛИ П. Н. ,, Л ю б о В І ВІДП0ВІ-
дальність". Цю картину 
ґалерія бажала подарува-
ти Папі у Ватиканськін 
амбасаді, яка щасливим 
збігом обставин має свій: 
будинок напроти галері!. 

На мої запитання у цін 
цікавій справі О. Мазурик 
відповів, що, підписуючи 
контракт з галерісю, він 
виказався посвідками сту-
дій, м. ін., у Краківському 
університеті в той час, ко-
лн капелянам студентів 
був саме о. Войтнла. З тих 
часів і походить його візія 
картини про студента з 
книжкою Капеляна, який 
тоді мав ряд викладів про 
любов, звідси і назва кар-
тнни. 

Ці факти галерія вико-
ристала для своїх комер-
ційннх цілей і мистець О. 
Мазурик мав цим разом 

чи не най численнішу па-
ризьку ft міжнародну пуб-
ліку з усіх українців, які 
будь-коли виставлялися у 
Парижі. У трьох залях Га-
лерії — знавці, як українці 
Я. Гординський і О. Нн-
жанківськнй, та численні 
аматори, розглядали ft мн-
лувалися стилізованими 
іконами, краєвидами, в 
яких знаходили подібність 
із Брюгелем, .майже pea,– 
лістичними „гуцулами з 
гуцулками", мальовннчн-
ми чистими фарбами як 
фовісти, й навіть noprpe– 
тами, наприклад Станнс-
лава Людкевича при фор-
гепіяні у тому ж аскетнч-
ному стилі, що і монахи 
мнстця. 

Наступного дня галерія 
доставила „Студента з 
книжкою" до амбасадн, а 
вслід за цим прийшло за-
прошення на авдіснцію у 
Папи для Мазурика з дру-
жнною Од аркою. 

У розмові, що велася 
польською й українською 
мовами, Пала розпитував 
про малярські студії у 
Кракові, обставини його 
прибуття до Франції ft од-
руження з українкою, яка 
не знає польсько! мови, ft 
накінець подарував їм вер-
вички з4 їхніми ініціялами, 
та задедикував власноруч-
но свою книжку. 

За цими малярськими і 
престнжевими успіхами О. 
Мазурика повинен прийти 
і матеріальний, хоч ґале-
рія піднесла ціни на кар-
тнни нашого мнстця. Дру-
жнна мнстця, Одарка Анд-
ріїшин - Мазурик, слід до-
дати, теж мас прекрасне 
обдарування — ліричне 
сопрано, яке вона повинна 
розвивати. 

Софія Няуишнп 

Союзівка відкрила... 
(Закінгення зі crop, 1) 

Появилася „Підгаєцька Земля" 

А К Ц І Я ВІЙСЬК Південної Африки в Анголі проти парти-
зан Намібії, які мали там свої бази, викликала засуди Раді 
Безпеки ОН. Тепер уряд Південної Африки опублікував 
звіт з тієї акції. Звіт інформує, що в часі акції, яка була 
звернена тільки проти партизан, а в ніякому разі проти 
цивільного населення, вбито принаймі 360 партизан, здо-
буто понад 300 тонн амуніції, знищено магазини, штаби, 
та всі засоби комунікації, знешкідливлено командування і 
в висліді принаймні пів року партизанські з'єднання не 
зможуть переводити своїх наскоків. По боці війська Пів-
денної Африки було тільки 17 вбитих. Це не перша акція 
того роду, яку перевели військові відділи Південної 
Африки, завдяки чому організована большевиками і їхні-
ми сателітами партизанська діяльність в Намібії 
(південно-західній Африці) не могла стати серйозним чин-
ником. Уряд Південної Африки заповів у потребі дальші 
цього рода" акції. 

Д Е Р Ж А В Н И Й ДЕПАРТАМЕНТ ЗСА наказав Американ-
ській Амбасаді в Москві доручити формальну ноту-
демарш совєтському Міністерству закордонних справ і 
таке саме повідомлення дати совєтським олімпійським 
організаторам —не вивішувати Американського Прапора 
„Олд Ґлори”на жодній з церемоній на Олімпіяді в 
Москві. Уряд З'єднаних Стейтів Америки мусів зробити 
цей демарш б о були чутки, що Совєти хотіли вивісити 
прапори всіх членів Міжнародного Олімпійського 
Комітету і тих, що братимуть участь в Олімпіяді, і тих, цю 
бойкотуватимуть її. Совєти отримали цей протест і не 
зробили досі коментарів. Якщо вони виконають вимогу 
Америки, то їм доведеться упустити прикінцевий ритуал 
Олімпіяди — вивішення прапора теперішніх господарів 
Олімпіяди (советів) і прапора господарів наступної. Гос-
подарем наступної в 1984 році в Лос Анджелесі, очевидно, 
є Америка. 
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ДО ВСІХ ЧЛЕНІВ 
УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Дозвольте пригадати Вам, що вкладки по-

винні бути вплачені вже в першому дні місяця, 
коли припадає чергова платність. 

Тому проситься належні вкладки вирівню-
вати у секретаря Вашого Відділу не пізніше, як 

25-го дня даного місяця. 
ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ 
"М^М^іфі 

Увага! З'вага! Вже пинвилася двомовна 
збірки вибраних творів 

ВАСИЛЯ СНМОНБНКА 

..ГРАНІТНІ ОБЕЛІСКИ" 
в українському оригіналі та англійському перекладі 

Андрія М. Ор.-Чіфоікького 
Книжка ілюстрована мистецькими рисунками 

МотрІ Ходиовської 
144 сторінок. Люксусове видання, на кредовому папері, f 

Ціна 5.00 дол. з пересилкою. 
Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує ЬУо 

стейтового податку. 
Замовляти: книгарськнй відділ при „СВОБОДІ' 
3030 Montgomery Street, Jersey City, iXJ. 0730S 

Уваг.! . ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ УввгаГ 
Можна вже замовляти а книгарському відділі 

при „Свободі" 

НА ЛЮДСЬКИХ ОЗЕРАХ 
Поезії 

ВОЛОДИМИРА ДЕМУС 
88сторінок. Ціна S2.50з пересилкою. 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 
596 стейтового податку. 

" S v p B O D A " B O O K S T O R E 
ЗО Montgomery Street Jersey Ci tv .NJ . 07302" 

M M 

Нема то як на 

ЗАМОВЛЕННЯ і ПЕРЕДПЛАТА НА 

"THE UKRAINIAN WEEKLY" 
Просимо витяти, виповнити і разом з належною перед-

платою переслати до Адміністрації ..Свободи": 

"SVOBODA'' 
30 Montgomery Street U Jersey City, N J . 07302 

Дата 

Передплата: 
річно для членів УНС - 55.00; для нечленів - 58.00 

Прошу зарахувати мене до передплатників 
T H E UKRAINIAN WEEKLY 

Ім'я і прізвище 

City State Zip Code 
Я не є членом УНС D 

Address: No. Street 
Я є членом УНС. Відділ 

Залучую (чеком D . грошовим переказом D ) 
мою річну передппату О 

ПередплатаS Пресовий Фонд S 

С О Ю З І В Ц І 
ОСЕЛІ УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО СОЮЗУ 
Найкраще місце відпочинку і вакацій 
в Кетскипьських горах біля м. Kep– 
ГОНКСОН, Н. Й. 

Замовляйте місця завчасу на: 
КІМНАТИ - на незрівняний вакацій-
ний побут на СОЮЗІВЦІ! 

Гірська природа, відновлені кімнати. домаш-
ня кухня. 8 тенісових кортів, відбиванкові 
площі, олімпійського розміру басейн. мис-
тецькі і розвагові імпрези, забави та багато 
інших удогіднень. 

ДИТЯЧИЙ ТАБІР 
(від 7-11 р.) 

ДІВЧАТА від 5-го липня - 19-го липня 1980 р. 

КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
від 20-го липня - 9-го серпня 1980 р. 

КУРСИ УКРАЇНСЬКИХ 
НАРОДНИХ ТАНКІВ 
від 10-го серпня - 23-го серпня 1980 р. 

Ім'я. 
прізвище : 

Адреса 

Ліна Белуць і Микола Фабрика виконують дует при 
акомланьяменті Ірини Фабрики. 

самблю Союзіветк Гані і 
Дані Максимовичів, Андрія 
Ґ а л с м б и н а , б а н д у р и с т а 
Михайла Муця і Лорі Ко-
рапі, а закінчив програму 
акордеоновим сольо Алек 
Худолій. 

Уже у ранніх годинах у 
п'ятницю на кортах Сою-
зівки почались тенісові зма-
гання за першенства УС-
ЦАК-Схід, які закінчились 
фінальними розграми у не-
ділю. Не стояла пусткою і 
відбиванкова площа і nepe– 
повненим був великий ба-
сеі”ш Союзівки. ь 

Свіжим подихом з Укра-
їни була мистецька nporpa– 
ма.в суботу увечері, що u 
вивели на сцені „Веселки" 
новоприбулі мистці з Укра-
їни: Евеліна Бел юнь. Мико-
ла і Ірина Фабрики, Ґама 
Скупинський, Ліля Гайдай, 
Олексій Журба - він же й 
режисер п р о г р а м и — та 
місцеві артисти Марійка 
Кудрин і Павло Данилів. 
Вокальні соля, дуети, моно-
логн, рецитації та гуморис-
тичні скечі зложились на цю 
різноманітну програму, 
яка, як згадано, притягнула 
біля тисячу осіб, незважаю-
чи на зливний д о щ у вечір-
ніх годинах. Програмою 
вела Ліна Бел юнь, яка вия-
вила свій талант і мистець-
ку многогранність у вокаль-
них точках і експресивних 
рецитаціях. Бездоганним 
при фортепіяні виявився 
композитор - аранжер - сш'-
вак Ґама Скупинський, а 
шовковим баритоном по-
писувався Микола Фабрика 
при фортепіяновому аком-
паньяменті своєї дружини 
Ірини. Всесторонніми у ви-
конанні поодиноких точок 
виявилися і інші мистці, за 

що їх публіка винагороджу-
вала бурхливими оплеска-
ми. їхнім поодиноким і rpy– 
повим виступам гості Сою-
зівки матимуть змогу при-
слухатись у майбутніх про-
грамах ще під час цього 
сезону , — ' з г і д н о з твер-
дженням управителя оселі 
Володимира Кваса. 

Серед великого числа ви-
значних громадських дія-
чів, на це традиційне від-
криття сезону загостили 
члени Головного Уряду 
УНСоюзу: головний пред-
сідник д-р Іван Флис, голов-
ний секретар Володимир 
Сохан, головний касирУля-
на Дячук, головний контро-
лер проф. Іван Телюк, го-
ловний радний Микола Хо-
манчук, почесні члени Йо-
сип Лисогір, д-р Ярослав 
Падох і редактор-емерит 
Ант ін Д р а г а н , г о л о в а 
Окружного Комітету Ша-
мокін Тимко Бутрей та інші 
союзовці. їх, як і місцевого 
пароха о. д-ра Богдана Во-
лошина та головного ре-
дактора „Свободи" Зенона 
Снилика. представила кон-
ферансьс Аня Дидик. Після 
цієї оригінальної програми 
гості забавлялись д о пізньої 
ночі під звуки оркестр „Ве-
селі Часи" й „Темпо". 

У теплу неділю, після 
Богослужень, гості Й МО-
лодь користали із соняшної 
погоди і в ітром гнаного 
озону, що подихом літньо-
го безжур'я пестив зелені 
узгір'я Кетскильських гір. 
Більшість відвідувачів ви-
биралась в дорогу домів, 
дехто залишався на вакації, 
а всі раділи думкою, що оце 
почався новий.літній сезон 
- і на Союзі в ці справді, як 
ніде. 

і Замовлення висилати: 
Ukrainian National Association Estate 

- J і, Kerhonkson, N.Y. 12446 . Ten.: (914) 626-5641 

ОХОРОНА ПОРЯДКУ І ЛЮДЕЙ на обох політичних 
конвенціях цього літа, на Республіканській у Детройті й 
Демократичній у Ню Йорку, коштуватиме державну 
скарбницю понад шість мільйонів долярів для платень за 
„овертайми" для поліціянтів. Обраховують,що на годину 
поліційний старшина на Конвенції в Детройті діставатиме 
д о 26.40 дол. за „овертайм", а в Ню Йорку дещо менше -
23 доляри. ї х зате в Ню Йорку буде більше. 

РОНАЛД РЕГЕН І Джон Андерсон плямують масову 
кампанію для приваблення до своїх кандидатур на 
Президента виборців жидівської національносте. Демок-
ратичні кандидати на президента нормально здобували 
завжди велику більшість жидівських голосів, але прези-
дент Джіммі Картер зразнв жидівських виборців своєю 
близькосхідньою політикою, яку багато з тих виборців 
уважає часами про-палестинською. Голоси жидівських ви-
борців можуть бути критичними в таких стейтах, як Калі-
форнія, Іллиной, Массачусетс, Коннектикат і Ню Йорк. 
Табір Реґена плянує оголосити листу прихильників 
їхнього кандидата з-поміж впливових американців-жндів, 
що між ними є й демократи , а табір Андерсона розпочав 
поштову висилку виборчої літератури, спеціяльно скеро-
ваної на жидівських виборців, — пише „Нюзвік" з 7-го лип-
ня. . ' - -. - ч 

Контрасти... 
(Закінчення зі ст. 2-ої) 

діти у віці між 12 до 15 
років. 

У робітнях килимів в 
Марокко працюс безилат-
но як фабриканти багато 
малолітніх дітей. Не краще 
трактується малолітніх ді-
тей в цивілізованих та 
розвинених країнах. Взут-
тєвнй промисел в Італії 
віддас виготовлювання ча-
стиня взуття на села, де 
передають цю працю дітям 
за голодові платні. 

Але найбільш жалюгід-
ні обставини панують те-
пер в Камбоджі, де вмн-
рае, під відкритим небом, 
сотки дітей денно: з голо-
ду, дизентерії, туберкульо-
зи та малярії. І все діється 

після гучного відзначення 
„Року Дитинн" у 1979 ро? 
ці країнами світу, а зо-
крема ОН, цією міжнарод-
ною організацісю, завдан-
ням якої с усувати існу-
ючі коятрастн. 

Поява українського дру-
коваяого слова поза межа-
ми Рідного Крало с пози-
тввннм явищем, яким ми 
повинні подвійно радіти, 
бо в Україні наш нарід по-
збавленнй навіть можли-
вости висловлювати рід-
иою мовою свої думки і 
писати про речі, несанк-
ціоноваиі окупаційною 
владою. На книжковому 
ринку є: „Підгасцька Зем-
ля", 744-сторінковнй ре-
ґіональнин збірник, який 
зредагували: д-р Олексан-
дер Яворський, Іван Дур-
бак, Іван Керницький, інж. 
Василь Колодчин, д-р Зе-
иовій Стельмах і головний 
редактор — проф. Тарас 
Гунчак, та фотоальбом 
„Мандрівка землями Під-
гаеччини", 170-сторінкова 
публікація з багатьма фо-
тознімкамн з побуту ко-
лншніх мешканців Підга-
еччини й цікавим матерія-
лом, який зібрав і onpa– 
цював Василь Папіж при 
співпраці редколегії. 

Обидві книжки П0-МНС-
тецьки оформив Богдан 
Титла, ї х ' поручили до 
друку проф. д-р Василь 
Лев і рад. Іван Дурбак. ЦІ 
регіональні збірники внй-
шли під фірмою Науково-
го Товариства ім. Шевчен-
ка як том X X W і том 
X X T V - A , Детройт 1980. 

У передмові до ХХГУ 
тому інж. Василь Колод-
чин, голова головного ко-
мітету Підгаєчан, ствер-
джує, що при збиранні 
матеріалів і фінансів ве-
лику працю вклали ynpa– 
ви 22-ох осередків коміте-
тів Підгисччини, розкнну-
ті по З'єднаних Стейтах 
Америки, Канаді, Великій 
Британії, Західній Европі 
й Австралії. „Хай цей 
збірник буде виявом на-
шої великої любови до по-
неволеної Батьківщини і 
глибоким поклоном всім 
тим борцям-героям, що на 
протязі століть працювали 
і вмирали за здійснення 
ідеї вільної і соборної Ук-
раїнської Держави". 

Читач знайде в цьому 
збірнику багато цікавого 
матеріялу. Історичний 
огляд Підгасць і підгасць-
кої землі, розвиток cyc– 
дільно - культурного жит-
тя Підгасцького повіту, 
опис поодиноких сіл і їх 
суспільно - культурних дД-
ячів, історичний огляд 
учасників визвольних зма-
гаиь та широкий опис дій 
Української Повстанчої 
Армії, лера Лева Шанков-
ського. 

На особливу згадку за-
слуговують вичерпно ін-
формативні статті слідую-
чих авторів: „Громадсько-
політичне життя Підгасч-
чинн" д-ра Олекси Явор-
ського — колишнього пос-
ла і суспільно - громад-
ського діяча; „Підгаеччи-
на: історичний нарис" — 
д-ра Тараса Гунчака; 
„Сторінка із релігійно-цер-
ковного життя Підгасччн-
ни" - д-ра Грнгора Луж-
ницького; „Говірки пів-
нічннх сіл Підгасцької 
над-Стрипи" — Д-ра Бо-
гдана Д . Чопика; „Поло-
ження і геологічна будо-
ва" й „Заселення Підга-
еччини" — Зоряни Явор-
ської-Сокольської. 

Праця над регіональни-
ми збірниками забирає ба-
гато часу й труду, а при 
тому багато клопоту й не-
порозумінь, які творяться 
перед появою збірника, а 
ще більше, ПІСЛЯ ЙОГО ПОЯ-
ви. Хочеться сподіватися, 
що збірник „Підгасцької 
ЗеМЛІ" НЄ Зустріне ПОДІ6-
ної долі. 

При описуванні минуло-
го автори з б і р н и к а 
свідомо промовчали тра-
гічиі події, які мали місце 
під час Другої світової 
війни на теренах Підгаєч-
чини, мабуть це тому, бо 
на точний і об'єктивний 
опис минулого не прий-
шов ще. ч а с 

Між щедрими жертво-
давцями на видавничий 
фонд „Підгасцької Землі" 
видніють меценати, які 
зложили по тисячу ДОЛЯ-
рів: Марія і Михайло 
Іваськевичі і Михайло Че-
мерис — усі з Міниеапо-
лісу, та по 500 дол.: о. 
Мирон Головінськнй, Ма-
рія і Володимир Кудла 

Обидві книжки на гар-
ному крейдяному папері, 
а їх мистецьке оформлен-
ня прнтяга,с око шану-
вальників українського 
друкованого слова. 

Рояан О. Г о л і в 
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ВЕЛИКА ЗНИЖКА ЦІН НА 
Ф У Т Р А і К О Ж У Х И 
Деякі минулорічні фасони 
нижче ціни продукції. 
Рівночасно поручаемо чудові 
футре з мін кіш, куртки з лисів 
та іншкх шляхетних шкір. 
Кожухи нашої продукції шиті 
а найліпших шкір есланських, 
французьких, аргентинських 
й американських. Виконуємо всі 
направи І чнщенналрутер. 
На місці можна набути Імітації 
кожухів, мінків, ДЖІНСОВІ 
мптеріялм і. т. д. 

ZOFfrtfAve. 
N.Y.C.N.Y. G0LTEX CO. 

Tel.: (212) 533-723S 
ТА Відкрито 7 днів у тижні, від КМЮІ ввч. 
звиввивШійкюмаайвиі^ 

р Є ВІЛЬНА ПРАЦЯ 

МІНІСТРАТОРА 
ВЕЛИКОГО БУДИНКУ - ПОВНА ВЩПОВІ-
ДАЛЬНІСТЬ. ВИМАГАЄТЬСЯ ДОСВІДУ В АД-
МІНІСТРУВАННІ ТА .НАГЛЯДІ ПОСІЛОСТИ. 

Голоситись (201) 451-2200 
, Джерзі Ситі, Н. Дж. 

КОЛИ 
ПОДОРОЖУЄТЕ: 

- АВТОМ 
власним або чужим" 

. ь АВТОБУСОМ 
ф. ПОЇЗДОМ 
- ЛІТАКОМ 
Ф чи КОРАБЛЕМ 

всюди і завжди хоронить 
Вас 

акцидентова 
грамота -

УКРАЇНСЬКОГО 
НАРОДНОГО 

СОЮЗУ! 

у - 0 0 Є 0 - Є - - Є — 
Ііучач і 

Бучаччняа 
J і Історнчно-мемуарниА збірних j 
I j Книжка у твердій коралевій1 

j і обгортці Із золотими буклями, 
, j роботи мнстця ЯКОВА ГНІЗ-
і ^ДОВСЬКОГО„ W3 чгторінок я 
II малою. 
” Ціна 526.00 -f ?І.00 пересилка, і 

i svoBOOA 
ЗО Montgomery Street 
Jrney CUy, X 4 . 0150S Z 

. - H E L P WANTED 

Управа УНДому 
в Ірвінгтоиі, Н. Дж. 

пошукує на постійну працю 
АДМІНІСТРАТОРА 

УНДому 
та БАРТЕНДЕРА 

Платня та години за домовлем-
ням. Просимо голоситись до 
канцелярії УНДому. в понед!-
лок. вівторок і середу в год. 

7-9 веч. 

ВАКАЦІЇ 

До вииайму а околиці цврквн св. 
їв. Хрестителя в ГантерІ, Н. й. 

УМЕБЛЬОВАНІ ' 
ПОМЕШКАННЯ 
в новому будинку. 

Тел.: (914) 793-0587 

fcFTJNERAL DlRECTOBSf С 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ЛОГРЕБНИК 

Заіімасться Похоронами 

в BRONX. BROOKLYN, 
NEW YORK І ОКОЛИЦЯХ 

КОНТРОЛЬОВАНА 
ТВМГГОРАТУРА. 

Peter J a r e m a 
129 BAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

S 1 N K O W S K Y 
FUNERAL SERviCE 

3535 Eoat Tremont Avenue 
BRONX, N.Y. 1(M65 

Tel.: 88S-2475 

Ш Avenue "A" 
NEW YORK. N.Y. 10009 

Тел.: 674-SeSO 

Директор ЯОСИФ 
С Е Н К О В С Ь К И И 
Завідує влвяггувАжіиш вв-
хороків я каплицях, поло-
женкх в кожній РАЙОНІ 
лістл. Похорони ПО МІПІ-

кальнях цішис. 

- І - - .. . 


